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Smo strokovni partner za 
celovito upravljanje z odpadki 

in urejeno bivalno okolje.

Postali bomo najučinkovitejši na področju 
ravnanja z odpadki in v skrbi za urejeno okolje.
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SPOZNAJTE VAŠEGA 
ZAVEZNIKA PRI 

LOČEVANJU ODPADKOV

Vestno ločuje odpadke, obožuje 
sprehode po parkih, rad ima 
čistočo in red, poprime tudi 
za lopato za odstranjevanje 

snega. Duško pooseblja nas, ki to 
vsakodnevno počnemo za urejeno 

okolje, v katerem vsi bivamo.
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pomembnejši podatki o poslovanju družbe

Kazalniki poslovanja

PoMEMBNEJŠi PoDATKi o PoSloVANJU V € 2011 2012 2013 2014 2015

Skupni letni prihodki 15.763.533 16.418.462 16.202.328 15.892.071 14.945.062

čisti prihodki od prodaje 15.425.060 16.124.383 15.474.676 15.194.769 14.520.798

Vrednost aktive 11.272.540 13.308.358 12.923.721 12.760.466 12.710.777

Dobiček poslovnega leta 167.674 476.562 388.822 235.494 203.271

Kratkoročna sredstva (konec leta) 5.904.718 6.956.581 6.280.296 6.441.254 6.418.542

Kratkoročne obveznosti (konec leta) 1.783.659 2.848.180 2.452.705 2.397.621 2.436.510

Kapital (konec leta) 7.214.679 7.691.241 7.172.281 7.368.373 7.359.603

KAZAlNiKi liKViDNoSTi 2011 2012 2013 2014 2015

Hitri koeficient likvidnosti 0,97 1,15 1,26 1,39 1,36

pospešeni koeficient likvidnosti 3,16 2,35 2,50 2,61 2,58

Kratkoročni koeficient likvidnosti 3,31 2,44 2,56 2,69 2,63

KAZAlNiKi 2011 2012 2013 2014 2015

Stopnja lastniškosti financiranja 0,64 0,58 0,55 0,58 0,58

Stopnja dolgoročnosti financiranja 0,84 0,78 0,81 0,81 0,80

Stopnja dolgov v financiranju 0,36 0,42 0,40 0,37 0,35

Stopnja osnovnosti investiranja 0,47 0,47 0,51 0,49 0,49

Kapitalska pokritost osnovnih sredstev 1,36 1,23 1,10 1,18 1,18

Gospodarnost poslovanja 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01

Dodana vrednost na zaposlenega 30.342 34.243 33.328 30.965 32.400

prihodki na zaposlenega 82.102 87.383 82.872 81.741 83.514

čista donosnost sredstev (roA) 1,55 3,88 2,96 1,83 1,60

čista donosnost kapitala (roe) 3,01 6,39 5,23 3,29 2,76

terjatve (bilančna vrednost terjatev) 3.698.960 3.198.562 2.764.094 2.742.572 2.773.771

Delež terjatev v celotnih prihodkih 0,23 0,19 0,17 0,17 0,19

enostavni denarni tok 876.364 1.320.992 1.327.972 1.498.185 1.309.774

ZAPoSlENi 2011 2012 2013 2014 2015

Število zaposlenih 192 187 197 193 184

povprečno število zaposlenih iz ur 192,00 187,89 195,51 194,42 178,95

2011 2012 2013 2014 2015

Gospodarnost poslovanja

prihodki na zaposlenega
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Kazalniki likvidnosti

Zbrane količine vseh zbranih gospodinjskih odpadkov od 2009 do 2015
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Zbrane količine kosovnih odpadkov od 
2009 do 2015

Zbrane količine bioloških odpadkov od 
2009 do 2015

Zbrane količine ločeno zbranih frakcij od 
2009 do 2015
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odpadkov od 2009 do 2015 
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POUDARKI IZ POSLOVANJA
V letu 2015 smo v Mestni občini Maribor sprejeli krovno strategijo 
ravnanja z odpadki, ki temelji na krožnem gospodarstvu. Ključni 
cilj krožnega gospodarstva na področju ravnanja z odpadki je, 
da iz odpadkov izločimo čim več uporabnih materialov, ki v 
procesu obdelave postanejo nove surovine. Filozofijo krožnega 
gospodarstva smo pričeli implementirati v vse procese, ki se 
izvajajo v podjetju, še posebej ključno pa je, da jih osvojijo naši 
zaposleni. Zavedamo se, da smo ambasadorji odgovornega 
ravnanja z odpadki in v tem duhu gradimo in utrjujemo tudi zavest 
o pripadnosti podjetju in širši lokalni skupnosti.

Povprečne količine zbranih frakcij na prebivalca in delež znotraj frakcij

Če smo v preteklih letih poudarjali, kako učinkovito ločeno zbirati 
odpadke, smo v letu 2015 naredili premik in naše uporabnike 
pričeli ozaveščati o pomenu ločenega zbiranja za procese nadaljnje 
obdelave odpadkov. Zavedamo se, da se bodo učinki ozaveščanja 
in nenehnega poudarjanja prednosti ločevanja odpadkov pokazali 
šele srednjeročno, vendar smo ponosni, da količine in struktura 
zbranih odpadkov kažeta, da se naši uporabniki zavedajo pomena 
odgovornega ravnanja z odpadki. Dejansko nam številke potrjujejo, 
da delamo dobro in učinkovito. 

Preostanek (drobni mešani gospodinjski odpadki) je v vseh 
občinah manjši od 50 %. Iz povprečnih zbranih količin na 
prebivalca posamezne občine v letu 2015 ugotavljamo, da so se 
količine drobnih mešanih gospodinjskih odpadkov zmanjšale, v 
primerjavi z letom 2014 pa so se zmanjšale tudi količine ločeno 
zbranih frakcij. Pri zmanjševanju količin drobnih mešanih 
gospodinjskih odpadkov izstopa občina Kungota. Pri povečanju 
količin ločeno zbranih frakcij izstopata občini Kungota in Selnica.

KUNGOTA LOVRENC MARIBOR PESNICA SELNICAMIKLAVŽ RUŠERAČE-FRAM STARŠE
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LOČEVANJE JE 
POMEMBNO

Iz 25 recikliranih 
PET plastenk lahko 
izdelamo eno 
jakno iz flisa.

Iz 10 embalaž 
mleka lahko 
izdelamo eno 
sestavljanko.

Na leto 
recikliramo 
16.000 gum.

Na leto v Sloveniji recikliramo 
16 tisoč gum. Reciklirane 
gume najdemo v več kot 
60 novih izdelkih.

Z recikliranjem Reciklaža

prihrani toliko 
energije, da lahkoprihranimo

1 kg papirne 
embalaže

ene steklenice

1/5 drevesa 
in 40 litrov 
čiste vode.

11 vatna 
sijalka sveti 
20 ur.

NAčiN KoMUNiKAciJE Z NAŠiMi STrANKAMi
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SKRBIMO ZA MESTNE 
ZELENE POVRŠINE

Skrbimo za 11 mariborskih 
parkov in urejamo 20 hektarjev 
zelenih površin v Mariboru. 

Na leto obrežemo do 
1.700 metrov živih mej in 
oblikujemo 3.400 kvadratnih 
metrov grmovnic.

Urejamo 360 kvadratnih 
metrov gred v parkih, na 

katerih letno posadimo okoli 
28 tisoč različnih sadik, 

običajno dvoletnic.

To JE PoVrŠiNA 120 
NogoMETNih igriŠč.

sicer pa grabljamo listje, ki odpada iz skupaj 4.100 dreves, ki rastejo 
na javnih površinah na 13 rajonih, na katerih čistimo mesto.

oSKrBUJEMo VEč KoT 2.500 rAZličNih VrST DrEVES,

NAčiN KoMUNiKAciJE Z NAŠiMi STrANKAMi
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SLoVAr iZrAZoV in 
UporABLJeniH oKrAJŠAV

gJS: gospodarska javna služba

MoM: Mestna občina Maribor

ZMo: zunajmestne občine

oVDV: od vrat do vrat

oNS: odpadne nagrobne sveče

Nevarni: ločeno zbrani nevarni odpadki iz gospodinjstev 

PT-odhodek: ločeno zbrane frakcije gospodinjskih odpadkov, 
ki jih podjetje predaja na prostem trgu in predaja katerih za 
podjetje predstavlja odhodek (kot npr. les, gradbeni, …)

PT-prihodek: ločeno zbrane frakcije gospodinjskih odpadkov, 
ki jih podjetje predaja na prostem trgu in predaja katerih za 
podjetje predstavlja prihodek (kot npr. papir, kovine, …) 

Pod. odg.: ločeno zbrane frakcije gospodinjskih odpadkov, 
za katere velja t. i. podaljšana odgovornost proizvajalca in jih 
morajo iJS družbam predajati brezplačno (kot npr. odpadna 
embalaža, odpadna električna in elektronska oprema, …) 

Koso (Ko): ločeno zbrani mešani kosovni odpadki iz 
gospodinjstev (preostanek mešanih kosovnih odpadkov, ki jih 
je težko ali v trenutni situaciji nemogoče reciklirati – kosovni 
odpadki za reciklažo so prišteti v drugih skupinah ločenih 
frakcij)

Bioo: ločeno zbrani biološko razgradljivi odpadki iz 
gospodinjstev 

MKo: mešani komunalni odpadki

lZF: ločeno zbrane frakcije

Koc Eko Profili: Kompetenčni center eKo - proFiLi za razvoj 
kadrov v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanje 
z njimi, pridobivanje sekundarnih surovin

Jh: Javna higiena

iJS: izvajalec javne službe

FB: Facebook

rS: republika Slovenija

SrS: Slovenski računovodski standard
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Letno poročiLo 2015

Snaga je v svojem okolju sinonim za strokovnega in zanesljivega partnerja na 
področju ravnanja z odpadki in urejenega okolja. izvajamo dejavnosti, ki so 
opredeljene kot gospodarske javne službe in pomembno vplivajo na videz in počutje 
v okolju, kjer živimo in delamo. čeprav delujemo v gospodarsko občutljivem in 
socialno še zmeraj podhranjenem okolju, je bilo naše poslovanje v letu 2015 stabilno. 

V letu 2015 smo naredili ključne korake za pričetek gradnje naprave, ki bo za Maribor 
in širšo okolico pomenila tudi novo ero v odnosu do okolja. naprava za obdelavo 
odpadkov s svojo tehnologijo namreč smiselno dopolnjuje osnovno filozofijo 
krožnega gospodarstva, ki smo ga v Mariboru sprejeli kot krovno strategijo ravnanja 
z odpadki. Krožno gospodarstvo je način življenja, v katerem se biološki materiali 
vračajo nazaj v zemljo, da nam zemlja lahko vrača za življenje potrebne dobrine, 
tehnični materiali pa krožijo nad njo in jih ne zakopavamo vanjo. pri procesih 
zagotavljanja takšnega kroženja uporabljamo obnovljive vire energije, pri čemer 
je najbolj zaželena sončna. naprava za obdelavo odpadkov nam bo omogočila, da 
iz mešanih komunalnih odpadkov izločimo tiste, ki imajo potencial postati nove 
surovine in ti se bodo po postopkih obdelave in predelave kot sekundarni viri vračali 
v industrijo. V nadaljevanju bomo iskali stik s proizvajalci, kjer jim bomo v težavah 
pri razgradnji odpadkov pomagali s preusmeritvami v t. i. eko-design. nismo zgolj 
ambasadorji čistega in zdravega okolja, postajamo prvi slovenski glasnik in promotor 
novega načina življenja, ki ga v svojih aktih za prihodnja desetletja zapoveduje tudi 
evropska unija. 

naprava ni ključnega pomena samo za izkoriščanje potenciala, ki ga vsebujejo 
mešani komunalni odpadki, da postanejo nove surovine, prinaša tudi številne 
prednosti za naše uporabnike, med katerimi je zagotovo najpomembnejša ta, 
da bomo z obratovanjem naprave lahko cene ravnanja z odpadki ohranjali na 
trenutnem nivoju, v srednjeročni prihodnosti pa jih, ob predpostavki, da ostanejo 
razmere na trgu sekundarnih virov nespremenjene, celo nižali.

poslovanje v letu 2015

Smo del trga, na katerem vlada močna konkurenca. S številnimi konkurenti 
korektno sodelujemo, z vsemi pa ohranjamo dobre poslovne odnose. V letu 2015 
smo zabeležili rahel padec skupnih količin zbranih odpadkov, upad pa smo zaradi 
neugodnih gospodarskih razmer v naši regiji beležili tudi na najbolj dobičkonosni 
tržni dejavnosti, ki jo opravljamo, na odvozih s kesoni. Vse našteto je vodilo v rahel 
upad prihodka. na področju izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadki 
se še zmeraj soočamo s pritiskom občanov na zmanjševanje volumna posod za 
zbiranje komunalnih odpadkov, s čimer si nižajo mesečno ceno ravnanja z odpadki, 
po drugi strani pa se soočamo z vse bolj onesnaženimi ekološkimi otoki, katerih 
intervencijsko čiščenje prav tako sodi v izvajanje gospodarske javne službe in ga 
plačujemo vsi, vključeni v sistem ravnanja z odpadki. 

poslovanje smo izboljšali na določenih tržnih dejavnostih, na katerih smo se v 
letu 2015 posvetili analizi stroškov in jih optimizirali. Z vlaganjem v izobraževanje 
zaposlenih, ki opravljajo tržne storitve, smo izboljšali nivo opravljene storitve, kar je 
vodilo v zadovoljstvo strank in ponovna naročila. premišljeno in usmerjeno gradimo 
zaupanje občanov, lastnikov in drugih poslovnih subjektov. Zato smo poslovno leto 
zaključili z dostojnim in načrtovanim dobičkom v višini 203.271 €. 

Poročilo DirEKTorJA

Prihodnost je v krožnem 
gospodarstvu

Cveto Žalik, direktor
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snaga d.o.o.

Poslovni izzivi v letu 2015

V preteklem letu smo se, tudi v luči priprav na pričetek gradnje naprave za obdelavo 
odpadkov, strateško posvetili področju ravnanja z odpadki. Izvedli smo projekt 
identifikacije posod, ki nam omogoča preglednost realnega stanja števila posod, 
nameščenih pri naših uporabnikih, na osnovi katerega lahko izvajamo optimizacije 
procesov zbiranja odpadkov. Pripravili smo vso potrebno dokumentacijo in z 
izbranim izvajalcem opredelili časovni potek projekta izgradnje naprave za obdelavo 
odpadkov, hkrati pa smo tudi komuniciranje z javnostmi usmerili v predstavljanje 
nujnosti in koristi naprave za širše okolje. V sredini leta smo podpisali 15-letno 
koncesijo za urejanje in vzdrževanje zelenih in utrjenih javnih površin v Mariboru, 
s čimer smo uradno dolgoročno prevzeli skrb za videz našega mesta. Obdržali smo 
izvajanje dejavnosti mariborskih tržnic, ki nam na letnem nivoju prinaša zgleden 
dobiček, pri čemer zagovarjamo stališče, da ta izbirna gospodarska javna služba, 
tudi zaradi pomena samooskrbe v našem prostoru, potrebuje koncesionarja, ki bo 
dejavnost izvajal in razvijal dolgoročno.

Leto je bilo ugodno za investiranje v osnovna sredstva, v katera smo vložili slabih 
900 tisočakov. Z novim, okolju prijaznim smetarskim vozilom smo posodobili prestar 
vozni park, okrepili pa smo tudi sredstva na področju izvajanja dejavnosti javne 
higiene ter urejanja in vzdrževanja zelenih in utrjenih površin. Tako smo nabavili 
novo poltovorno vozilo in traktor, ki ga lahko uporabimo tudi pri izvajanju zimske 
službe. Pri nabavi osnovnih sredstev upoštevamo našo zavezo okoljskim standardom, 
ki jih potrjujemo tudi z ISO standardom 14001.

Ostali smo orientirani na potrebe in zadovoljstvo naših strank. Potem ko smo leta 
2014 izvedli raziskavo trga, smo v letu 2015 izvajali aktivnosti, s katerimi smo višali 
zadovoljstvo na tistih področjih, ki so bila prepoznana kot področja, s katerimi so 
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Podjetje smo vodili z zavestjo, da mora biti izvajanje naših storitev podrejeno 
načelom varovanja okolja in standardom kakovosti. V juniju smo uspešno prestali 
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Naprava ni ključnega 
pomena samo za 

izkoriščanje potenciala, 
ki ga vsebujejo mešani 

komunalni odpadki, 
da postanejo nove 

surovine, prinaša tudi 
številne prednosti za naše 

uporabnike.
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Družbena odgovornost

prvič smo sodelovali v izboru družbeno najbolj odgovornega slovenskega podjetja, 
ki prejme nagrado Horus. V kategoriji srednjih podjetij smo se uvrstili med finaliste 
in prejeli priznanje. Smo družini prijazno podjetje in z uspešnim izvajanjem ukrepov, 
ki lajšajo usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, se bomo v letu 2016 
potegovali za pridobitev polnega certifikata. Z različnimi aktivnostmi, ki jih usmerja 
tim promocije zdravja na delovnem mestu, skrbimo za zdravo delovno okolje in 
zadovoljne zaposlene.
 
Družbena odgovornost nas zavezuje k etičnemu vedenju, ekonomskemu razvoju, 
izboljševanju kakovosti življenja zaposlenih, njihovih družin, lokalne skupnosti in 
družbe nasploh. optimistično smo izdelali plan investicij in si postavili poslovne 
cilje v 2016, saj želimo uravnotežen razvoj podjetja, ki bo svoje storitve opravljalo 
učinkovito in kakovostno, hkrati pa racionaliziralo procese in vlagalo v razvoj. 

Zahvaljujem se vsem zaposlenim, skupščini oz. ustanoviteljem podjetja ter 
nadzornemu svetu, ki so prispevali svoj delež k uresničevanju in doseganju ciljev 
podjetja. prepričan sem, da bomo tudi v prihodnje zaradi usmerjenosti na potrebe 
uporabnika in z aktivnim spremljanjem dogajanja na trgu, ostra konkurenca na 
področju izvajanja komunalnih storitev. 

Družbena odgovornost 
nas zavezuje k etičnemu 
vedenju, ekonomskemu 

razvoju, izboljševanju 
kakovosti življenja 

zaposlenih, njihovih 
družin, lokalne skupnosti 

in družbe nasploh. 

iZJAVA VoDStVA - poDpiS LetneGA poročiLA

Letno poročilo je sestavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in 
predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in njenega 
poslovanja. računovodski izkazi in pojasnila teh v tem letnem poročilu so iz delani 
v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

Maribor, 10.5.2016 

Direktor
Cveto Žalik
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1.1 OSNOVNI PODATKI O PODJETJU

Polni naziv podjetja: SnAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d. o. o.

Skrajšani naziv podjetja: SnAGA, d. o. o.

Naslov in sedež: nasipna ulica 64, Si-2000 Maribor

Telefon: +386 (0)2 620 58 00

gsm: +386 (0)41 325 269

Faks: +386 (0)2 620 58 10

E-mail: info@snaga-mb.si 

Davčna številka: 22223576

iD za DDV: Si22223576

Matična številka: 5067855

Standardna klasifikacija: 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

Prejeti certifikati: iSo 9001/2008, iSo 14001/2004, oHSAS 18001/2007, Družini prijazno podjetje

Transakcijski račun: Si56 0451 5000 0175 787, odprt pri novi KBM, d. d.

 Si56 3400 0101 6667 355, odprt pri Banka Sparkasse, d. d.

Direktor: Cveto Žalik

osnovni kapital:  3.990.202,33 €

Vpis v register: Družba je vpisana v sodni register pri okrožnem sodišču v Mariboru pod vložno številko 1/00078/00 

 kot družba z omejeno odgovornostjo.

1.2 ORGANI VODENJA
organi podjetja so:
• direktor podjetja,
• nadzorni svet,
• skupščina.

podjetje ima direktorja, ki na lastno odgovornost vodi 
poslovanje in ga zastopa. Direktorja imenuje in odpokliče 
nadzorni svet s posebnim sklepom za mandatno dobo največ 4 
leta in je lahko ponovno imenovan.

pravice, obveznosti ter pooblastila in odgovornosti direktorja 
se podrobneje določijo s pogodbo o zaposlitvi, ki jo direktor 
sklene s predsednikom nadzornega sveta.

nadzorni svet podjetja je s 1. januarjem 2014 za direktorja 
imenoval mag. Aleša Vajngerla, ki je z opravljanjem funkcije 
prenehal 12. oktobra 2015. S 13. oktobrom 2015 je nadzorni 
svet na funkcijo direktorja imenoval Cvetka Žalika, in sicer za 
obdobje enega leta. 

nadzorni svet
Nadzorni svet sestavljajo:
predsednik: Damjan LAH
namestnik predsednice: Mirko ŠprinZer
član:  igor peteLin
član:  nataša peteK
član:  Srečko VArGAZon (predstavnik 
 zaposlenih)
član: olga SMiLJAn (predstavnica 
 zaposlenih) 

Nadzorni svet:
• nadzoruje vodenje poslov podjetja; 
• imenuje in odpokliče direktorja in prokurista, sklepa 

pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in prokuristom podjetja 
ter odloča o njunih prejemkih; 

• odloča o razvojnih programih ter poslovni politiki in 
potrjuje letni plan poslovanja na predlog direktorja;

• odloča o soglasju k določenim vrstam poslov, če je s 
sklepom nadzornega sveta določeno, da smejo posamezne 
vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem;

• preveri in potrdi letno poročilo skupaj z revizorjevim 
poročilom, predlaga uporabo bilančnega dobička ter 
sestavi pisno poročilo za skupščino v skladu z določili 
zakona, ki ureja gospodarske družbe; 

• odloča o odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta 
in podjetjem; 

• odloča o pogojih zadolževanja in dajanju poroštev podjetju 
ter daje soglasje k zadolžitvi;

• lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo 
podjetja, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in 
zaloge blaga ter druge stvari;  

• lahko skliče skupščino; 
• sprejema splošne akte, razen tistih, za katere je pooblaščen 

direktor;  
• daje direktorju soglasje za odpis osnovnih sredstev in 

drobnega inventarja, nad s svojim sklepom določeno višino 
in 

• odloča o drugih zadevah v skladu z zakonom, drugimi 
predpisi, sklepi skupščine in družbeno pogodbo.
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Nadzorni svet sestavlja 6 članov; 4 člani so predstavniki 
družbenikov ter jih imenuje in razrešuje skupščina, 2 člana pa 
sta predstavnika delavcev, imenovana v skladu z Zakonom o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju. Člani nadzornega sveta 
so imenovani za mandatno obdobje 4-let in so lahko ponovno 
imenovani.

Nadzorni svet mora biti sklican praviloma enkrat v četrtletju, 
obvezno pa mora biti sklican enkrat v polletju.

Nadzorni svet je v skladu s pristojnostmi v letu 2015 
zasedal:

Število sej 
nadzornega sveta

Število točk 
dnevnega 

reda

Sklepčne 
seje

Nesklepčne 
seje

8 - rednih 69 8 0

0 - izrednih 0 0 0

1 - korespondenčna 0 1 0

Število sej skupščine Število točk 
dnevnega 

reda

Sklepčne 
seje

Nesklepčne 
seje

1 - redna 8 1 0

0 - izrednih 0 0 0

0 - korespondenčnih 0 0 0

Število točk dnevnih redov nadzornega sveta zajema skupno 
število vseh točk, obravnavanih na rednih, izrednih oz. 
korespondenčnih sejah nadzornega sveta podjetja (tudi npr. 
otvoritev seje, pregled zapisnika in razno, ki se pri vsaki seji 
ponavljajo).

Skupščina 
Skupščino podjetja sestavljajo župani občin ustanoviteljic 
podjetja Snaga, d. o. o.

Občine ustanoviteljice družbe Snaga, d. o. o., so: Mestna 
občina Maribor, Občina Hoče–Slivnica, Občina Miklavž na 
Dravskem polju, Občina Rače–Fram, Občina Starše, Občina 
Duplek, Občina Ruše, Občina Selnica ob Dravi, Občina Lovrenc 
na Pohorju, Občina Pesnica in Občina Kungota.

Skupščina odloča o:
• sprejemu letnega poročila;
• uporabi bilančnega dobička na predlog nadzornega sveta;
• imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, razen 

tistih, ki jih izvoli svet delavcev;
• višini sejnin članov nadzornega sveta;
• podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu;
• spremembah družbene pogodbe; 
• ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala; 
• pridobivanju lastnih deležev;
• o odsvojitvi poslovnih deležev osebam, ki niso 

družbeniki; 
• prenehanju podjetja in statusnem preoblikovanju;
• imenovanju revizorja;
• sprejemu poslovne politike na predlog direktorja in 

nadzornega sveta; 
• soglasju za opravljanje določenih vrst poslov v primeru, ko 

nadzorni svet zavrne soglasje;
• drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa 

družbena pogodba oziroma v drugih zadevah, ki jih določa 
zakon.

Skupščina mora biti sklicana najmanj enkrat letno, praviloma 
po izteku poslovnega leta.

Skupščina je v skladu s pristojnostmi v letu 2015 
zasedala: 

Število točk dnevnih redov skupščine zajema skupno število 
vseh točk obravnavanih na rednih sejah skupščine družbe (tudi 
npr. otvoritev seje, pregled zapisnika in razno, ki se pri vsaki 
seji ponavljajo).

Svet delavcev
Zraven predhodno navedenih organov v podjetju deluje tudi 
svet delavcev. Svet delavcev je v letu 2015 na treh rednih sejah 
obravnaval naslednje teme:
• program dela za leto 2015, 
• poročilo o poslovanju za leto 2014,
• poročilo o poslovanju za leto 2015 po tromesečjih (januar – 

marec, april – junij, julij – september),
• rezultate sprejete reorganizacije in sistemizacije iz leta 2013, 
• predstavitev dela sveta delavcev novemu direktorju Cvetu 

Žaliku, 
• kadrovska vprašanja in vprašanja, vezana na delovanje 

(zastavljena anonimna vprašanja zaposlenih) – poziv 
vodstvu za pojasnila,

• imenovanje nadomestnega predstavnika sveta delavcev v 
delovno skupino za promocijo zdravja na delovnem mestu. 

Svetu delavcev je bilo s strani vodstva v skladu z Zakonom o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju (skupno posvetovanje, 
obveščanje, soodločanje) v letu 2015 vročeno: 
• predlog sprememb Pravilnika o oddihu v lastnih počitniških 

namestitvah družbe,
• izvedeno je bilo skupno posvetovanje in dano soglasje 

sveta delavcev k reviziji izjave o varnosti pri delu z oceno 
tveganja,

• obvestilo o postopku statusne ureditve podjetja Snaga d. o. o.,
• koledar dela za leto 2016.
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PoSloVoDSTVo
DrUŽBA SNAgA D.o.o.

PoDročJE TrŽNE 
DEJAVNoSTi

PoDročJE PoSloVNE 
DEJAVNoSTi

PoDročJE TEhNičNA 
oPErATiVA

PoDPorA
PoDPorA

ZBirANJE iN oDVoZ 
oDPADKoV

služba

oBDElAVA oDPADKoV
služba

UrEJANJE JAVNih 
PoVrŠiN

služba

ZAVETiŠčE ZA ŽiVAli
služba

logiSTiKA
služba

SErViS
oddelek

SMETiŠčArJi
oddelek

MArKETiNg
služba

ProJEKTNA PiSArNA
služba

PrAVo, KADri iN 
SPloŠNE ZADEVE

služba

PrAVo iN KADri
dejavnost

SPloŠNE ZADEVE
dejavnost

iNForMATiKA
dejavnost

FiNANcE, EKoNoMiKA 
iN rAčUNoVoDSTVo

služba

JAVNo NAročANJE iN 
NABAVA

služba

TrŽENJE iN PoDPorA 
UPorABNiKoM

služba

TrŽENJE
oddelek

ADMiNiSTrATiVNA 
PoDPorA

oddelek

KESoNi iN ZBirNi 
cENTri
oddelek

rAZVoJ iN 
rAZiSKAVE

TAJNiŠTVo
podpora

1.3 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
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ZBirANJE iN oDVoZ 
oDPADKoV
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služba

ProJEKTNA PiSArNA
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SPloŠNE ZADEVE
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dejavnost
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rAZVoJ iN 
rAZiSKAVE

TAJNiŠTVo
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1.4 LASTNIŠKA STRUKTURA

občine - Družbeniki Vložek v znesku

Mestna občina Maribor 3.770.165,08 €

Občina Hoče - Slivnica 5.000,00 € 

Občina Miklavž na Dravskem polju 39.634,24 € 

Občina Rače - Fram 46.744,70 € 

Občina Starše 25.413,31 € 

Občina Duplek 34.893,91 € 

Občina Ruše 131,68 € 

Občina Selnica ob Dravi 131,68 € 

Občina Lovrenc na Pohorju 131,68 € 

Občina Pesnica 399,02 € 

Občina Kungota 399,02 € 

Snaga d.o.o. 67.158,01 € 

Skupaj 3.990.202,33 €

94,485% 

Mestna občina Maribor

0,1253% 
Občina Hoče -Slivnica

0,6369%
Občina Starše

0,8745%
Občina Duplek

1,6831%
Snaga d.o.o.

0,0033%
Občina Lovrenc na Pohorju

0,0100%
Občina Kungota

0,0033%
Občina Selnica ob Dravi

0,0100%
Občina Pesnica

0,0033%
Občina Ruše

0,9933% 
Občina Miklavž na Dravskem polju

1,1715%
Občina Rače - Fram



22

Letno poročiLo 2015

LoVrenC

SeLniCA

rUŠe

MAriBor

StArŠe

MiKLAVŽ

rAče-FrAM

KUnGotA

peSniCA

V Snagi opravljamo gospodarske javne službe - 
GJS
Snaga smo zanesljiv partner devetim občinam, v katerih, 
v skladu z veljavnimi koncesijskimi pogodbami, izvajamo 
gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki. to so:

• Mestna občina Maribor,
• občina Miklavž na Dravskem polju,
• občina Starše,
• občina rače–Fram,
• občina pesnica,
• občina Kungota,
• občina ruše,
• občina Selnica ob Dravi,
• občina Lovrenc na pohorju.

Med naše najpomembnejše storitve spada ločeno zbiranje 
odpadkov iz gospodinjstev ter javnih in zasebnih organizacij. 

1.5 DEJAVNOST PODJETJA

Dodatne storitve za uporabnike
V Snagi ponujamo tudi dodatne storitve po meri občanov, 
podjetij, javnih ustanov in drugih organizacij, med njimi:
• kesonske odvoze vseh vrst nenevarnih in nevarnih 

odpadkov,
• vzdrževanje, objektni servis in čiščenje poslovnih prostorov,
• čiščenje zasebnih površin in čiščenje po prireditvah,
• čiščenje zasebnih utrjenih površin,
• urejanje zelenih površin,
• izvajanje zimske službe s čiščenjem in odvozom zapadlega 

snega,
• prediranje kanalizacije in črpanje fekalij,
• zbiranje in odvoz organskih kuhinjskih odpadkov ter 

jedilnih olj za podjetja in druge organizacije,
• zakup oglasnega prostora oz. plakatiranje,
• upravljanje objektov.

Ločeno zbiranje občanom zagotavljamo s postavljenimi 
zbiralnicami v naseljih, zbirnimi centri po občinah ter 
akcijskimi zbiranji kosovnih in nevarnih odpadkov iz 
gospodinjstev. podjetjem pa svetujemo, za njih načrtujemo 
in organiziramo ločevanje odpadkov.

V občini rače-Fram smo s 1. 1. 2016 prenehali z izvajanjem 
gospodarske javne službe.

V okviru gospodarskih javnih služb prav tako:
• čistimo in urejamo javne utrjene in zelene površine v 

Mestni občini Maribor,
• za več kot 30 občin oskrbujemo zapuščene živali v Zavetišču 

za živali Maribor,
• upravljamo in urejamo tržnice v Mestni občini Maribor,
• vzdržujemo zaprta odlagališča in upravljamo mali plinski 

elektrarni na pobrežju in v Dogošah ter vzdržujemo in 
upravljamo zaprto odlagališče nevarnih odpadkov v Metavi.



22

Letno poročiLo 2015

LoVrenC

SeLniCA

rUŠe

MAriBor

StArŠe

MiKLAVŽ

rAče-FrAM

KUnGotA

peSniCA

V Snagi opravljamo gospodarske javne službe - 
GJS
Snaga smo zanesljiv partner devetim občinam, v katerih, 
v skladu z veljavnimi koncesijskimi pogodbami, izvajamo 
gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki. to so:

• Mestna občina Maribor,
• občina Miklavž na Dravskem polju,
• občina Starše,
• občina rače–Fram,
• občina pesnica,
• občina Kungota,
• občina ruše,
• občina Selnica ob Dravi,
• občina Lovrenc na pohorju.

Med naše najpomembnejše storitve spada ločeno zbiranje 
odpadkov iz gospodinjstev ter javnih in zasebnih organizacij. 

1.5 DEJAVNOST PODJETJA

Dodatne storitve za uporabnike
V Snagi ponujamo tudi dodatne storitve po meri občanov, 
podjetij, javnih ustanov in drugih organizacij, med njimi:
• kesonske odvoze vseh vrst nenevarnih in nevarnih 

odpadkov,
• vzdrževanje, objektni servis in čiščenje poslovnih prostorov,
• čiščenje zasebnih površin in čiščenje po prireditvah,
• čiščenje zasebnih utrjenih površin,
• urejanje zelenih površin,
• izvajanje zimske službe s čiščenjem in odvozom zapadlega 

snega,
• prediranje kanalizacije in črpanje fekalij,
• zbiranje in odvoz organskih kuhinjskih odpadkov ter 

jedilnih olj za podjetja in druge organizacije,
• zakup oglasnega prostora oz. plakatiranje,
• upravljanje objektov.

Ločeno zbiranje občanom zagotavljamo s postavljenimi 
zbiralnicami v naseljih, zbirnimi centri po občinah ter 
akcijskimi zbiranji kosovnih in nevarnih odpadkov iz 
gospodinjstev. podjetjem pa svetujemo, za njih načrtujemo 
in organiziramo ločevanje odpadkov.

V občini rače-Fram smo s 1. 1. 2016 prenehali z izvajanjem 
gospodarske javne službe.

V okviru gospodarskih javnih služb prav tako:
• čistimo in urejamo javne utrjene in zelene površine v 

Mestni občini Maribor,
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upravljamo zaprto odlagališče nevarnih odpadkov v Metavi.
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1.6 POMEMBNE LETNICE

1961 Iz Komunalnega podjetja Maribor se je izločil obrat 
Čistoča in se preoblikoval v podjetje Snaga, ki je svoje 
poslovanje pričela s 77 sodelavci, sedmimi vozili, 
dvema pisarnama in tremi garažami.

1976 Snaga, Nigrad in Mariborski vodovod se združijo v 
SOZD, ki se je kasneje povečal še za nekaj drugih članic.

1976 Od občine Maribor dobimo dovoljenje za odlaganje 
odpadkov v opuščeni gramoznici ob Vzhodni ulici na 
Pobrežju.

1984  Zgradimo odlagališče posebnih odpadkov v Metavi - 
sredstva za izgradnjo je prispevalo dvajset podjetij po 
načelu večji onesnaževalec plača več.

1992 Pričnemo s pilotnim projektom ločenega zbiranja 
odpadkov in z zbiranjem nevarnih odpadkov iz 
gospodinjstev s premično zbiralnico.

1995 Mestna občina Maribor nam podeli status javnega 
podjetja.

2000 Pridobimo certifikat kakovosti ISO 9001 za področje 
odvoza komunalnih odpadkov in nevarnih odpadkov, 
deponiranje komunalnih in nevarnih odpadkov, 
vzdrževanje javne higiene, zimske službe, plakatiranja 
in krasitve mesta.

2001 Zaključimo izgradnjo male plinske elektrarne na 
odlagališču Pobrežje.

2003 Obratovati prične prvi zbirni center za ločeno zbrane 
odpadke v Lahovi ulici.

2004 Konec leta odlagališče na Pobrežju preneha sprejemati 
odpadke, balirane odpadke pričnemo skladiščiti v 
Dogošah.

2009 Odlagališče v Dogošah preneha s sprejemanjem 
odpadkov.

2009 Pridobimo certifikat za sistem ravnanja z okoljem po 
mednarodnem standardu SIST ISO 14001:2004. 

2010 Preoblikujemo se v čisto gospodarsko družbo, 
v statusno-pravni obliki družbe z omejeno 
odgovornostjo, Snaga, družba za ravnanje z odpadki 
in druge komunalne storitve, d. o. o. V Mestni občini 
Maribor nam je podeljena 20-letna koncesija za 
zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter obdelavo 
mešanih komunalnih odpadkov.

2011 Sistem ločenega zbiranja odpadkov na izvoru 
nadgradimo s širitvijo zbiranja bioloških odpadkov 
iz gospodinjstev in zbiranja odpadne embalaže po 
sistemu od vrat do vrat (rumena vreča). Istega leta 
prevzamemo v upravljanje tudi tržnično dejavnost v 
Mestni občini Maribor. 

2012 Prevzamemo dejavnost oskrbe zapuščenih živali v 
Zavetišču za živali Maribor in zaženemo drugo malo 
plinsko elektrarno na odlagališču v Dogošah.

2013 Pridobimo certifikat Družini prijazno podjetje.

2014 Prevzamemo urejanje zelenih in utrjenih površin 
v Mestni občini Maribor. Istega leta z izvajalcem 
podpišemo pogodbo za izgradnjo objekta za obdelavo 
odpadkov.

2015 Za urejanje zelenih in utrjenih površin pridobimo 
15-letno koncesijo za izvajanje te dejavnosti. Istega leta 
sistem vodenja v podjetju dopolnimo še s sistemom 
po standardu BS OHSAS 18001:2007. Podjetje je tako ob 
uvedbi standarda začrtalo nadaljnji razvoj ter določilo 
cilje tudi za področje varnosti in zdravja.
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Januar
• izvedemo tradicionalno letno srečanje z lastniki našega 

podjetja.
• nadzorni svet potrdi plan poslovanja za leto 2015.
• Z izbranim izvajalcem za izgradnjo naprave za obdelavo 

odpadkov postavimo časovnico projekta.
• Lokacijo cvetlične tržnice na Cesti XiV. divizije ohranimo 

na isti lokaciji in v enakem obsegu kot doslej, čeprav se 
spremenijo pogoji najema nepremičnine.

• Aktivni smo v izvajanju zimske službe, saj se Maribor znajde v 
pravem snežnem viharju.

• Za aktivno interno komuniciranje uvedemo tedensko 
pošiljanje elektronskih novičk, ki so povezane z novostmi in 
aktualnostmi v podjetju. prejemniki so vsi zaposleni, ki imajo 
svoje ali deljene elektronske predale.

Februar
• V podjetju preidemo na sistem najema zaščitnih sredstev 

za vse zaposlene. Zaščita ptuj, ki je bila z javnim razpisom 
izbrana za izvajalca, dostavi zimska oblačila.

• Z nameščanjem opozoril na prepolne in z napačno vsebino 
napolnjene posode za mešane komunalne in biološke 
odpadke uporabnike opozarjamo na odgovorno ravnanje z 
odpadki.

• na Mestni blagajni, s katero upravljamo, se soočimo z drzno 
tatvino.

• na novo predpišemo celostno grafično podobo podjetja in jo 
implementiramo v poslovanje.

Marec
• S smetarskim vozilom povzročimo prometno nesrečo, v kateri 

je udeležen mladoletni kolesar. informacijo sami sporočimo 
medijem in se izognemo negativni publiciteti, prav tako 
obiščemo družino poškodovanega in spremljamo proces 
zdravljenja.

• na ravni podjetja sprejmemo ukrepe za zaščito zaposlenih, ki 
zasedajo takšna delovna mesta, na katerih so lahko ogroženi s 
strani tretje osebe. 

• pristopimo k pripravi letnega poročila.
• potrdimo marketinški plan, ki zajema vse vidike družbene 

odgovornosti in komuniciranja podjetja navzven in navznoter. 

April
• novinarjem na letni novinarski konferenci predstavimo 

rezultate poslovanja v letu 2014.
• po zaključku tedna restavracij, ki ga povezujemo z vrhunsko 

kulinariko, opozorimo na (pre)velike količine zavržene hrane. 
izvedemo tudi nagradno igro, v kateri iščemo najbolj izvirne 
recepte, po katerih lahko iz ostankov jedi pripravimo nove.

• na trgu svobode ob svetovnem dnevu Zemlje v sodelovanju 
z Zvezo prijateljev mladine pripravimo zaključno prireditev 
projekta Barviti kesoni za prijaznejši Maribor in pokažemo, 
kako lahko tudi s posodami za odpadke polepšamo izgled 
našega mesta.

1.7 POMEMBNI POSLOVNI 
DOGODKI V LETU 2015

• S pomično zbiralnico nevarnih odpadkov omogočimo našim 
uporabnikom brezplačno predajo nevarnih odpadkov, ki 
nastanejo v gospodinjstvu.

Maj
• Bolnišnični šoli Univerzitetnega kliničnega centra Maribor 

podarimo prenosni in tablični računalnik, ki bistveno 
prispevata k lažjemu poteku učnih procesov.

• V Zavetišču za živali pripravimo dan odprtih vrat, ki je 
namenjen spodbujanju posvojitev zapuščenih živali in 
zbliževanju te institucije z zainteresirano javnostjo.

• V ponudbo tržnih storitev dodamo selitveni servis.
• Sprejmemo Kodeks dobrega ravnanja, v katerem 

predstavljamo vizijo, vrednote in temeljne smernice vedenja, 
ki veljajo za vse naše zaposlene. tiskano obliko kodeksa 
prejme vsak zaposlen.

Junij
• Z Mestno občino Maribor za šest mesecev podaljšamo 

pogodbeno razmerje, po katerem naše podjetje z 
mariborskimi tržnicami upravlja do 31.12.2015. 

• V projektu izgradnje naprave za obdelavo odpadkov izdelamo 
vso projektno dokumentacijo in pridobimo vsa potrebna 
soglasja, z izjemo okoljevarstvenega soglasja.

• Uvedemo linearni obračun storitev ravnanja z odpadki, s 
čimer sledimo odločbi tržnega inšpektorata. Za večino naših 
uporabnikov zaradi tega ni prišlo do bistvenih sprememb v 
končni mesečni ceni.

• Uspešno prestanemo zunanjo presojo za sistem vodenja 
kakovosti (iSo 9001), ravnanja z okoljem (iSo 14001) in 
pridobimo certifikat oHSAS 18001.

• Z Mestno četrtjo radvanje lično uredimo ekološke otoke na 
njihovem področju.



24

Letno poročiLo 2015

Januar
• izvedemo tradicionalno letno srečanje z lastniki našega 

podjetja.
• nadzorni svet potrdi plan poslovanja za leto 2015.
• Z izbranim izvajalcem za izgradnjo naprave za obdelavo 

odpadkov postavimo časovnico projekta.
• Lokacijo cvetlične tržnice na Cesti XiV. divizije ohranimo 

na isti lokaciji in v enakem obsegu kot doslej, čeprav se 
spremenijo pogoji najema nepremičnine.

• Aktivni smo v izvajanju zimske službe, saj se Maribor znajde v 
pravem snežnem viharju.

• Za aktivno interno komuniciranje uvedemo tedensko 
pošiljanje elektronskih novičk, ki so povezane z novostmi in 
aktualnostmi v podjetju. prejemniki so vsi zaposleni, ki imajo 
svoje ali deljene elektronske predale.

Februar
• V podjetju preidemo na sistem najema zaščitnih sredstev 

za vse zaposlene. Zaščita ptuj, ki je bila z javnim razpisom 
izbrana za izvajalca, dostavi zimska oblačila.

• Z nameščanjem opozoril na prepolne in z napačno vsebino 
napolnjene posode za mešane komunalne in biološke 
odpadke uporabnike opozarjamo na odgovorno ravnanje z 
odpadki.

• na Mestni blagajni, s katero upravljamo, se soočimo z drzno 
tatvino.

• na novo predpišemo celostno grafično podobo podjetja in jo 
implementiramo v poslovanje.

Marec
• S smetarskim vozilom povzročimo prometno nesrečo, v kateri 

je udeležen mladoletni kolesar. informacijo sami sporočimo 
medijem in se izognemo negativni publiciteti, prav tako 
obiščemo družino poškodovanega in spremljamo proces 
zdravljenja.

• na ravni podjetja sprejmemo ukrepe za zaščito zaposlenih, ki 
zasedajo takšna delovna mesta, na katerih so lahko ogroženi s 
strani tretje osebe. 

• pristopimo k pripravi letnega poročila.
• potrdimo marketinški plan, ki zajema vse vidike družbene 

odgovornosti in komuniciranja podjetja navzven in navznoter. 

April
• novinarjem na letni novinarski konferenci predstavimo 

rezultate poslovanja v letu 2014.
• po zaključku tedna restavracij, ki ga povezujemo z vrhunsko 

kulinariko, opozorimo na (pre)velike količine zavržene hrane. 
izvedemo tudi nagradno igro, v kateri iščemo najbolj izvirne 
recepte, po katerih lahko iz ostankov jedi pripravimo nove.

• na trgu svobode ob svetovnem dnevu Zemlje v sodelovanju 
z Zvezo prijateljev mladine pripravimo zaključno prireditev 
projekta Barviti kesoni za prijaznejši Maribor in pokažemo, 
kako lahko tudi s posodami za odpadke polepšamo izgled 
našega mesta.

1.7 POMEMBNI POSLOVNI 
DOGODKI V LETU 2015

• S pomično zbiralnico nevarnih odpadkov omogočimo našim 
uporabnikom brezplačno predajo nevarnih odpadkov, ki 
nastanejo v gospodinjstvu.

Maj
• Bolnišnični šoli Univerzitetnega kliničnega centra Maribor 

podarimo prenosni in tablični računalnik, ki bistveno 
prispevata k lažjemu poteku učnih procesov.

• V Zavetišču za živali pripravimo dan odprtih vrat, ki je 
namenjen spodbujanju posvojitev zapuščenih živali in 
zbliževanju te institucije z zainteresirano javnostjo.

• V ponudbo tržnih storitev dodamo selitveni servis.
• Sprejmemo Kodeks dobrega ravnanja, v katerem 

predstavljamo vizijo, vrednote in temeljne smernice vedenja, 
ki veljajo za vse naše zaposlene. tiskano obliko kodeksa 
prejme vsak zaposlen.

Junij
• Z Mestno občino Maribor za šest mesecev podaljšamo 

pogodbeno razmerje, po katerem naše podjetje z 
mariborskimi tržnicami upravlja do 31.12.2015. 

• V projektu izgradnje naprave za obdelavo odpadkov izdelamo 
vso projektno dokumentacijo in pridobimo vsa potrebna 
soglasja, z izjemo okoljevarstvenega soglasja.

• Uvedemo linearni obračun storitev ravnanja z odpadki, s 
čimer sledimo odločbi tržnega inšpektorata. Za večino naših 
uporabnikov zaradi tega ni prišlo do bistvenih sprememb v 
končni mesečni ceni.

• Uspešno prestanemo zunanjo presojo za sistem vodenja 
kakovosti (iSo 9001), ravnanja z okoljem (iSo 14001) in 
pridobimo certifikat oHSAS 18001.

• Z Mestno četrtjo radvanje lično uredimo ekološke otoke na 
njihovem področju.

25

snaga d.o.o.

Julij
• V nekaterih primestnih občinah zaradi prehoda na linearni 

sistem obračunavanja ravnanja z odpadki v večstanovanjskih 
stavbah podaljšamo frekvenco odvoza na 14 dni. 

• Izdelamo presojo vpliva na okolje bodoče naprave za 
obdelavo odpadkov.

• Opozorimo na povečanje števila onesnaženih ekoloških 
otokov v Mariboru in predstavimo, kako financiramo njihovo 
sanacijo. Občanom povemo, da malomarnost stane vse. S 
takšnim načinom komunikacije želimo povečati odgovornost 
pri ravnanju z odpadki.

• Izvedemo redno skupščino, na kateri lastniki imenujejo dva 
nova člana nadzornega sveta – mag. Damjan Lah in Nataša 
Petek zamenjata dr. Rebeko Lukman Kovačič in Borisa 
Šandorja.

• Za zaposlene pripravimo nabor storitev, ki jih lahko koristijo 
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Avgust
• Na pobudo Mestne občine Maribor pristopimo k projektu 

enkratnega odpusta dolgov. Na sedežu podjetja pričnemo 
zbirati vloge uporabnikov.
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September
• Vodstvo podjetja pripravi 5-letno strategijo razvoja podjetja, 

ki jo potrdi nadzorni svet.
• Na pristojno institucijo podamo vlogo za pridobitev 

okoljevarstvenega soglasja in dovoljenja za napravo za 
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čip in nalepko, s katero jo je nedvoumno mogoče pripisati 
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oktober
• Na redni seji nadzornega sveta člani razrešijo direktorja mag. 

Aleša Vajngerla in za obdobje enega leta s polnimi pooblastili 
imenujejo Cveta Žalika.

• Z največjim zaposlovalcem v Mariboru, z avstrijskim 
podjetjem Palfinger, podpišemo pogodbo, s katero Palfinger 
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Zemljišče lahko Palfinger v obdobju treh let tudi odkupi.

• Odzovemo se klicu civilne zaščite in pristopimo k čiščenju 
centra za migrante v Šentilju. Na vrhuncu migrantske krize, 
ko je v Slovenijo dnevno vstopilo tudi do 10 tisoč migrantov, 
smo delo opravljali z 10-člansko ekipo in bili na voljo 24 ur 
dnevno.

• Izvedemo akcijo »20 % popust na selitveni servis ter iznos in 
odvoz odpadkov« za naše stranke, ki želijo ugodneje opraviti 
še z zadnjimi jesenskimi opravili.

November
• Ob evropskem tednu zmanjševanja količin odpadkov se 

priključimo projektu Sektorja za urejanje okolja Mestne 
občine Maribor in omogočimo občanom brezplačno predajo 
odpadnih zdravil v pomično zbiralnico.

• Zaključimo natečaj Kako slastna je lahko eko torta?, ki smo 
ga v okviru ozaveščevalnih projektov pripravili za vrtce. 
Sodelovalo je 39 vrtcev.

• V tednu boja proti raku prostate se priključimo gibanju 
Movember in iščemo Naj brke Snage. Projekt teče v sklopu 
promocije zdravja na delovnem mestu.

• Postanemo finalist slovenske nagrade za družbeno 
odgovornost Horus v kategoriji srednje veliko podjetje in na 
zaključni prireditvi prevzamemo priznanje.

December
• Uporabnike obveščamo o prehodu na 4-tedenske frekvence 

odvozov mešanih komunalnih odpadkov v primestnih 
občinah, ki stopijo v veljavo z novim letom. Občane Maribora 
pa seznanimo s spremenjenimi dnevi odvozov.

• Izvedemo poslovni zajtrk za upravnike večstanovanjskih 
stavb, na katerem jim, zraven problematike, s katero se 
srečujemo pri ravnanju z odpadki v večstanovanjskih stavbah, 
predstavimo tudi vse tržne storitve, ki jih nudimo trgu.

• Zaključimo plan poslovanja za leto 2016.
• V okviru aktivnosti družini prijaznega podjetja izvedemo 

obdarovanje otrok zaposlenih, ki jih navdušita naš Duško in 
Božiček.
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gospodarska rast v Sloveniji
V Sloveniji smo v letu 2015 po prvih ocenah Statističnega 
urada realno zabeležili 2,9 % gospodarsko rast glede na leto 
2014. toda gospodarska rast v eU upada, rast v Sloveniji je v 
povprečju za 1 % višja od trenutnega povprečja eU. Seveda ne 
vemo, koliko časa bo še tako. prav zaradi pešanja gospodarske 
rasti v eU lahko začne pešati tudi slovensko gospodarstvo, 

Vir: SUrS, Bruto domači proizvod v Sloveniji.

Trg dela
na trgu dela je v Sloveniji zaznati okrevanje. Brezposelnost se 
je tudi v letu 2015 zmanjšala, povečalo se je število delovno 
aktivnih. rast trga dela se je odražala predvsem kot posledica 
okrepitve rasti v predelovalnih dejavnostih. Zaposlovalo se 
je povečini v zasebnem sektorju, najbolj v predelovalnih 
dejavnostih, gostinstvu, prometu in trgovini. V zaposlovalnih 
dejavnostih je rast ostala visoka, a je bil njen prispevek k 
skupni rasti manjši kot v 2014. V dejavnostih javnega sektorja 
se je rast nadaljevala v zdravstvu in izobraževanju, v javni 
upravi je število ostalo medletno manjše.

rast cen
V letu 2015 sta bili letna in povprečna letna inflacija negativni 
in prvič doslej smo imeli ob koncu leta deflacijo (-0,5 %), 
ki je bila predvsem posledica nižjih cen energentov. ob 
nadaljevanju padca cen nafte na svetovnih trgih je bil 
negativni prispevek cen tekočih goriv še občutnejši kot v 
predhodnem letu, nižje so ostale tudi cene trajnih dobrin, 
prevoza, rekreacije in kulture. povišale so se cene telefonije, 
poltrajnega blaga, hrane in storitev.

Stroškovna konkurenčnost 
Stroškovna konkurenčnost se izboljšuje, Slovenija je na lestvici 
svetovne konkurenčnosti za leto 2015, ki jo objavlja švicarski 
inštitut za razvoj menedžmenta (iMD), med 61 državami, ki 

2.1 GOSPODARSKO GIBANJE

katerega glavno gonilo je izvoz. Zasebna poraba v Sloveniji se 
povečuje, tudi država več investira. Vsi ti dejavniki se odražajo 
v pozitivnem trendu gospodarske rasti. Uvoz je v letu 2015 
rastel hitreje kot izvoz, posledično je saldo zunanje trgovine 
negativno prispeval h gospodarski rasti 0,1 odstotne točke. 
Aktivnosti v gradbeništvu so se zmanjšale. Gospodarska rast v 
Sloveniji je bila nižja kot lani, vendar kljub vsemu dobra.

Bruto domači proizvod v Sloveniji, stalne cene, stopnje rasti obsega glede na enako četrtletje 
predhodnega leta (%)
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sodelujejo v tej raziskavi, zasedla 49. mesto, kar je za šest mest 
bolje kot v preteklem obdobju. To predstavlja prvo izboljšanje 
položaja po začetku krize. Najpomembnejši razlog izboljšanja 
je gospodarska rast, ki jo pričakujemo tudi letos. 

Pri nas so kratkoročni kazalniki gospodarske aktivnosti z izjemo 
gradbeništva spodbudni. Razmere na trgu dela se izboljšujejo, 
v bančnem sistemu se je delež nedonosnih terjatev julija 
po večmesečni stagnaciji zmanjšal. Na finančnih trgih se 
razdolževanje nebančnih sektorjev pri domačih bankah 
zmanjšuje. Razdolževanje bank v tujini je bilo po ugotovitvah 
UMAR večje kot v enakem obdobju lani zaradi odplačila 
obveznice in odliva vlog bank. Ob nizkih obrestnih merah 
gospodinjstva povečujejo le vloge čez noč. Uvrstitev Slovenije 
na globalni lestvici konkurenčnosti se je letos izboljšala, vendar 
kljub vsemu ostajamo med manj konkurenčnimi državami EU, 
še ugotavlja UMAR.

Vpliv gospodarstva na dejavnost gJS (gospodarske 
javne službe) in tržne dejavnosti
Gospodarska gibanja so obetavna. V segmentu gospodarske 
javne službe ravnanja z odpadki smo v letu 2015 ustvarili 
nekoliko nižje prihodke glede na preteklo leto, kar gre pripisati 
izenačitvi cen gospodinjstev in gospodarstva ter linearnemu 
sistemu obračunavanja storitev. Optimizirali smo stroške, ki so 
nekoliko nižji, zato so pozitivno vplivali na izboljšan poslovni 
izid v izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki 
glede na preteklo leto. 

Ugodna gospodarska gibanja so vplivala na posamezno 
rast določenih segmentov in dober poslovni izid v tržnih 

dejavnostih v letu 2015. V segmentu tržnih dejavnosti 
smo aktivno sodelovali z obstoječimi strankami in kljub 
agresivni konkurenci aktivno pridobivali nove stranke in 
posle. Kumulativna realizacija za leto 2015 je glede na leto 
2014 sicer nekoliko nižja, prav tako pa so nižji odhodki, zato 
smo na tržnih dejavnostih dosegli dober poslovni rezultat v 
višini 480.000 €, s čimer smo presegli zastavljeni plan in ga v 
primerjavi z letom 2014 izboljšali. 

V letu 2015 smo v nekaterih tržnih dejavnostih občutno 
povečali prihodke. Vse bolj smo usmerjeni na potrebe in želje 
naših obstoječih in novih strank. Izboljšane rezultate beležimo 
na naslednjih področjih tržnih dejavnosti:
• čiščenje po prireditvah in čiščenje drugih javnih prostorov 

(center za migrante Šentilj),
• čistilni servis, kjer smo pridobili nekaj novih strank (npr. 

Večer d. o. o.),
• zbiranje in odvoz odpadkov s kesoni,
• selitveni servis in storitve hortikulture,
• urejanja okolice in izvajanja zimske službe,
• dejavnosti mariborskih tržnic. 

V letu 2016 smo si zastavili smele cilje za rast in razvoj, saj 
želimo povečati prihodke in ugodno vplivati na poslovanje. 
Gospodarski kazalniki so za nas ugodni. Naše aktivnosti bodo 
usmerjene v iskanje novih strank, izboljšanje poslovanja in 
sodelovanja z že obstoječimi strankami in aktivno spremljanje 
dobičkonosnosti posameznih poslov in strank. Zavedamo se 
pomena zadovoljstva naših kupcev, zato jim bomo še bolj 
prisluhnili in si prizadevali za kakovostne odnose z njimi, z željo 
po obojestranskem zadovoljstvu in dolgoročnem sodelovanju. 



30

Letno poročiLo 2015

2.2 VIZIJA, POSLANSTVO 
IN STRATEGIJA

Snaga in njeni zaposleni delujemo in poslujemo v skladu 
z najvišjimi etičnimi normami in vrednotami podjetja, ki 
nas usmerjajo pri vsakodnevnem delovanju. V letu 2015 
smo izdali Kodeks dobrega ravnanja, v katerem podajamo 
smernice za etično in moralno ravnanje v odnosu do 
zaposlenih in zunanjih strank, smiselno pa upošteva 
tudi poslovni bonton, poznavanje katerega prispeva k 
suverenemu delovanju v poslovnem okolju. 

S kodeksom med zaposlenimi in zunanjo javnostjo:

• gradimo organizacijsko kulturo, s katero uresničujemo 
zastavljene poslovne cilje,

• na razumljiv način na enem mestu pojasnimo vizijo, 
poslanstvo podjetja in osnovna dobra načela delovanja 
podjetja, ki jih mora poznati vsak zaposleni,

• omogočimo zaposlenim, da se bolj vključijo v oblikovanje 
organizacijske kulture in vplivajo na dobro delovanje 
podjetja,

• krepimo ugled podjetja med zaposlenimi in navzven,
• krepimo pripadnost in zavzetost zaposlenih.

Vrednote
naše vrednote nas povezujejo med seboj, s posameznim 
uporabnikom in s skupnostjo.
• Smo strokovni: smo v koraku s časom, sledimo 

najnovejšim smernicam in smo razvojno usmerjeni. 
imamo dolgoletne izkušnje in znanje, prav tako se redno 
izobražujemo in nadgrajujemo našo strokovnost. K 
iskanju rešitev pristopamo celostno.

• Smo zaupanja vredni: smo srčni, prijazni, gojimo dober 
odnos z uporabniki, spodbujamo spoštovanje, zavzetost, 
odgovornost, poštenost in skrbnost. Svoje dogovore 
izpolnimo.

• Smo okolju prijazni: smo okoljsko osveščeni in družbeno 
odgovorni. naša vizija je usmerjena v boljšo kakovost 
bivanja s trajnostnim in odgovornim delovanjem. Z 
željo, da zagotovimo kakovost bivanja, iščemo sinergije v 
skupnosti in delujemo kot povezovalni člen.

• Smo usmerjeni k rezultatom: usmerjeni smo na potrebe 
uporabnika, poslušamo in spremljamo trg. ponujamo 
uporabne rešitve, učinkovito opravimo delo in rezultate 
pokažemo. Svoje storitve razvijamo z vidika uporabnika in 
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jih izvajamo v obojestransko zadovoljstvo.
• Smo zavezani kakovosti: delujemo po najvišjih poslovnih, 

trajnostnih in etičnih standardih. Skrbimo za delovne 
procese in opremo. Kakovost se odraža v zadovoljstvu 
zaposlenih in uporabnikov.

Vizija
Postali bomo najučinkovitejši na področju ravnanja z 
odpadki in v skrbi za urejeno okolje. 

Poslanstvo
Skupaj ustvarjamo za bivanje prijetno skupnost. Gradimo 
in vzdržujemo partnerski odnos, ustvarjamo rezultate, ki so 
namenjeni boljši kakovosti bivanja, povezujemo skupnost za 
bolj čisto, udobno, zdravo, veselo in urejeno življenje.

Strategija
Nadzorni svet je septembra 2015 potrdil srednjeročno 
petletno strategijo razvoja podjetja, ki vključuje pričakovanja 
in petletne cilje na področju vseh dejavnosti, ki jih v podjetju 
opravljamo. Poseben poudarek smo, zaradi investicije v 
napravo za obdelavo odpadkov, dali odpadkom in trendom 
na področju ravnanja z odpadki. V strategiji smo opredelili 
tudi vse dejavnike trajnostnega razvoja.

izhodišča za srednjeročno strategijo podjetja 
na področju ravnanja z odpadki
Delež ločeno zbranih odpadkov se v Sloveniji povečuje. 
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Generalni strateški cilj je izvajanje obveznih javnih služb 
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odpadkov s ciljem:
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• zagotavljanje kvalitete čiščenja skladno z aktualnimi 

standardi.

c) Druge dejavnosti podjetja:
• razvoj novih tržnih dejavnosti, ki smiselno 

dopolnjujejo in nadgrajujejo dejavnosti obveznih 
javnih služb z namenom koriščenja enakih resursov in 
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• ustvarjanje tržne prednosti drugih dejavnosti 
podjetja;

• razvoj predelave frakcij iz odpadkov.
• Strategije za doseganje strateških ciljev podjetja
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lastniki
Strategija podjetja je posledica usklajenosti interesov 
lastnikov (Mestna občina Maribor, druge občine). 
Zakonodaja, ki ureja obvezne javne službe, v prvi vrsti 
zavezuje lastnike in se posledično odraža v sprejemanju 
predpisov na lokalnem nivoju. 

Zakonodaja
Država ima pri oblikovanju cen obveznih javnih služb izrazit 
zakonodajni vpliv, saj z uredbami določa osnovne sestavine 
cene na območju celotne države, ne glede na posebnosti 
lokalnih in regionalnih območij.

podjetje je v lasti javnih financ, posledično smo zavezani 
izvajanju naročil po pravilih javnega naročanja. to nam, 
kljub sprejetju novega zakona o javnem naročanju, ki 
določene postopke poenostavlja, otežuje konkurenčnost 
(pravila javnega naročanja), hkrati pa daje varnost 
dolgoročnejšega zagotavljanja trga (dolgoročne koncesije, 
javni interes, usmeritev evropske politike …). Stabilnost 
prilivov je zagotovljena skozi razpršenost strank do 
katerih podjetje neposredno nastopa (fizične osebe oz. 
gospodinjstva, gospodarski subjekti, javne ustanove).

na področju ravnanja z odpadki se na evropski ravni vršijo 
veliki premiki, kjer se politika ravnanja z odpadki zamenjuje 
s politiko krožnega gospodarjenja. Zaradi večletne 
izpostavljenosti konkurenčnemu trgu in nezavidljivega 
stanja na področju naše dejavnosti se že usmerjamo k 
optimiziranju masnih tokov odpadkov. Dobro poznamo 
celovito problematiko, kar je temeljni pogoj za smiselno 
oblikovanje razvoja dejavnosti. 

Kot izvajalec obveznih javnih služb že vrsto let sodelujemo 
pri sooblikovanju zakonskih podlag preko vseslovensko 
sistemsko urejenega združenja – Zbornice komunalnega 
gospodarstva. Vsa leta pa smo tudi soustvarjalec lokalnih 
predpisov za področje javnih služb. 

Ustvarjanje pogojev v podjetju
čeprav smo po zaključeni reorganizaciji organizacijske 
strukture v letu 2015 napovedali prenovo poslovnih in 
delovnih procesov, na tem področju nismo bistveno 
napredovali, saj smo, glede na potrebe delovnih procesov, 
izvajali le parcialne optimizacije. tako je način vodenja 
podjetja ostal nespremenjen, kljub temu pa so se v letu 
2015 kazali učinki spremembe v organizacijski strukturi, saj 
so procesi potekali hitreje in enostavneje. to sta bila tudi 
ključna cilja reorganizacije. 

osnova dejavnosti podjetja so storitve, kjer sta ključna dva 
resursa, zaposleni in delovna sredstva. Ključna poudarka pri 
razvoju vseh dejavnosti sta tako:
• upravljanje kadra in nadgrajevanje ter osveževanje znanja 

zaposlenih: izvajamo projekte, kot so interni prenosi znanj 
(interna 10-minutna izobraževanja, na katerih zaposleni, 
ki so se udeležili seminarjev, delavnic, predajajo ključna 
sporočila ostalim zaposlenim), delavnice, seminarje, 
zagotavljamo izvajanje ukrepov družini prijaznega 
podjetja, ukrepi za zdravje na delovnem mestu ipd.,

• izbira ustreznih delovnih sredstev: vsakoletni plan 
investicij pripravimo na osnovi preteklih izkušenj in 
potreb, realiziramo pa le investicije, ki v aktualnih 
okoliščinah zagotavljajo izboljšanje delovnih in poslovnih 
učinkov. 

Večje investicije so v podjetju redkejše in tehtno načrtovane. 
največja investicija v zadnjih petdesetih letih, naprava 
za obdelavo odpadkov, je bila v občini načrtovana že v 
letu 2002. Leta 2010 je Mestna občina Maribor podjetju 
podelila 20-letno koncesijo za obdelavo odpadkov in 
tako je investicija prešla v roke podjetja. Cilj investicije 
je zagotavljanje čim manjšega deleža odpadkov, ki jih 
bomo predali kateremu od obstoječih centrov za obdelavo 
odpadkov pred odstranjevanjem ob hkratnem maksimiranju 
tistih frakcij, ki jih je mogoče vrniti v krožni tok (ponovna 
uporaba, predelava). naprava bo prva te vrste v tem delu 
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Evrope, odlično pa bo dopolnjevala nacionalno usmerjenost 
v krožno gospodarjenje. 

Ker se krožno gospodarjenje z odpadki ne konča pri pripravi 
frakcij, se bomo po izgradnji objekta za obdelavo odpadkov 
usmerili v razvoj procesov za predelavo frakcij iz odpadkov 
v nove materiale, pol-proizvode in proizvode ter optimalno 
energetsko izkoriščanje gorljivega organskega preostanka.

Ustvarjanje pogojev zunaj podjetja
Delujemo na dveh tipih trgov. Prvi je trg javnih gospodarskih 
služb, kjer je osnova pridobivanje dolgoročnih koncesij. Zato 
izvajamo aktivno politiko kvalitetnega odnosa s strankami 
v javnem sektorju. Na tem trgu ne moremo in ne smemo 
zasledovati cilja dobičkonosnosti, zato je še bolj pomembno 
nenehno zagotavljati optimalne procese in stroškovno 
učinkovitost, kar nam dobro uspeva.

Drugi tip trga je klasični konkurenčni trg. Na tem področju 
nudimo in razvijamo ponudbo, ki se navezuje ali dopolnjuje 
z dejavnostjo javnih služb. Pri tem, s ciljem optimiziranja 
stroškov, primarno koristimo nepopolno zasedene resurse, 
ki so sicer oblikovani za izvajanje obveznih javnih služb 
(tako človeške resurse kot delovna sredstva). Hkrati se 
usmerjamo v razvoj dejavnosti s ciljem osredotočenosti na 
stranke, ki jim omogočamo, da se ukvarjajo pretežno le s 
svojimi jedrnimi procesi, ves ostali servis pa prevzamemo 
mi. Široka ponudba, ki jo razvijamo (urejanje okolja, 
objektni servis, hišniška opravila, selitveni servis …) v smislu 
paketne ponudbe pomeni konkurenčno prednost pred 
razdrobljenimi ponudbami, kjer trg še ni uravnovešen. S 
tem tudi krepimo prisotnost v prostoru ter prepoznavnost in 
ugled blagovne znamke Snaga.

Osnova za razvoj dejavnosti je ustrezen prostor, tako za 
sedež podjetja kot tudi za podporne tehnološke procese za 
izvajanje osnovnih procesov kot so predhodno skladiščenje 
frakcij odpadkov, zbirni centri, že omenjena naprava za 
obdelavo odpadkov, prostor za razvoj in implementacijo 
tehnik in tehnologij za predelavo odpadkov. V do sedaj 
uspešnih razgovorih z največjim lastnikom (Mestno občino 
Maribor) je v prostorskih načrtih Maribora že opredeljeno 
6 hektarjev veliko območje, kamor se bo selila Snaga s 
sedežem in infrastrukturo ter opremo za opravljanje vseh 
dejavnosti.

Ključni elementi strateških ciljev in strategije v podjetju torej 
so:
• razvoj osnovne dejavnosti v smeri krožnega 

gospodarjenja,
• optimiziran razvoj zagotavljanja čistega okolja,
• usmerjenost k strankam z razvojem tržnih dejavnosti, 

predvsem za zagotavljanje celovite storitve fizičnim 
osebam in podjetjem izven njihovih jedrnih procesov,

• modernizacija organiziranosti podjetja ter izvajanje 
poslovnih in delovnih procesov,

• zagotovitev optimalnih prostorskih pogojev.

RAVNANJE Z 
ODPADKI S 
SORTIRNICO

Manj odlaganja 
odpadkov v zemljo. 

Večina mešanih 
komunalnih odpadkov 

se bo še zmeraj 
odlagala. 

Stagniranje v razvoju 
in obstoj v fazi 

prevoznika odpadkov.

Neracionalna raba 
naravnih virov, ki jih 

že zmanjkuje. 

Vpliva na cene ne 
bomo imeli sami, 
saj bomo odvisni 

od cene prevzema 
tone odpadka, ki 

na trgu zelo niha, v 
zadnjem obdobju pa 

se zvišuje.

Nove zaposlitve in 
podlaga za nadaljnje 
razvojne priložnosti.

Zagotavljanje surovin 
industriji in posledično 

manjša poraba 
naravnih virov, ki so 

omejeni.

Ohranjanje cene 
ravnanja z odpadki na 
nivoju današnje in v 

srednjeročni perspektivi 
nižanje cen.

RAVNANJE Z 
ODPADKI BrEZ 

SORTIRNICE

KAJ PriNAŠA 
SorTirNicA 
oDPADKoV?
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 Poslovna aktivnost: čas, trajanje:

1 izvajanje projekta izgradnje naprave za obdelavo odpadkov (v teku), 2016

2 Sodelovanje v občinskem projektu preselitve zbirnega centra iz Lahove na novo lokacijo (v teku), 2016

3 Sodelovanje v občinskih projektih vzpostavitve lokacije za prekladanje (v teku), 2016

4 Sodelovanje v občinskih projektih vzpostavitve lokacije za predhodno skladiščenje (v teku), 2016

5 Zagotovitev srednje- in dolgoročnega izvajanja obvezne javne službe ravnanja z odpadki 
na območju delovanja podjetja

(v teku), 2016

6 opredelitev vira za kritje stroškov upravljanja z zaprtimi odlagališči (v teku), 2016

7 Sodelovanje v Zbornici komunalnega gospodarstva z namenom urejanja zakonodajnih 
podlag (poudarek na odpadni embalaži, odpadnih nagrobnih svečah)

2016, 2016

8 Zavetišče za živali: uskladiti cenovno politiko izvajanja te gospodarske javne službe z MoM 
z namenom znižati izgubo

(v teku), 2016

9 Mariborske tržnice – potek pogodbe z MoM decembra 2016, prenos dejavnosti k novemu 
upravljavcu

2016, december 2016

10 optimiziranje poslovanja tržnih dejavnosti s kritičnim poslovnim izidom (v teku), 2016

11 nadgradnja projekta identifikacije posod z opremljanjem smetarskih vozil z namenom 
povečanja prihodka

(v teku), 2016

12 organizacija razvojnih aktivnosti znotraj operativnega izvajanja procesov 2016

13 Vzpostavitev razvojnega inštituta 2016, 2017

14 Vzpostavitev spletne trgovine 2016, 2017

15 promocija zdravja na delovnem mestu v teku

16 razširitev nabora tržnih storitev glede na izsledke raziskave trga 2016

izvedba raziskave trga 2016, september 2016

17 Samo- izvajanje dejavnosti Akvarij-terarij brez podizvajalca junij 2015

18 informacijska podpora vsem procesom v družbi z namenom optimiziranja časa, ki ga 
porabimo za določeno opravilo

2015

19 poskusni zagon naprave za obdelavo odpadkov december 2016

KlJUčNi cilJi ZA 2016
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izvedba raziskave trga 2016, september 2016

17 Samo- izvajanje dejavnosti Akvarij-terarij brez podizvajalca junij 2015

18 informacijska podpora vsem procesom v družbi z namenom optimiziranja časa, ki ga 
porabimo za določeno opravilo

2015

19 poskusni zagon naprave za obdelavo odpadkov december 2016

KlJUčNi cilJi ZA 2016
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Leto 2015 je leto, v katerem smo začeli z razumevanjem 
in usmerjanjem poslovanja podjetja v smeri krožnega 
gospodarjenja.

Poslovno ga najbolj zaznamuje začetek izvajanja projekta 
izgradnje naprave za obdelavo odpadkov. Ta se je začel 
s podpisom pogodbe z na razpisu izbranim izvajalcem 
podjetjem Kostak iz Krškega. Pogodba je sestavljena iz treh 
delov. V prvem izvajalec izdela vso potrebno dokumentacijo 
in pridobi vsa potrebna soglasja in dovoljenja, vključno z 
okoljevarstvenim in gradbenim. V drugem delu se izvede 
gradnja, dobava, montaža in zagon naprave. V tretjem delu 
sledi enoletno poskusno obratovanje. Posledično je bilo leto 
2015 zaznamovano z izdelavo vse potrebne dokumentacije in 
pridobivanjem soglasij. Pri pridobivanju okoljskih soglasij in 
dovoljenj je prišlo do časovnih zamikov. Drugi del pogodbenih 
obveznosti bi po planu moral biti izveden v letu 2016.

Na poslovanje je pomembno vplivala menjava direktorja v 
oktobru 2015. Še toliko bolj, ker je to bila že četrta menjava v 
zadnjih treh letih. Kljub temu poslovni rezultat priča o moči 
in stabilnosti poslovnega sistema, saj so bili plani za leto 2015, 
kljub sicer zahtevnim pogojem poslovanja, skoraj povsem 
doseženi.

Poslovno pomembna je bila odločitev Mestne občine Maribor, 
da nam podeli koncesijo za urejanje in vzdrževanje zelenih 
in utrjenih javnih površin. Izsiljene cene – urne postavke - s 
strani koncedenta so sicer nižje od vstopnih stroškov, ki 
zagotavljajo zakonsko izpolnjevanje obveznosti, kljub temu pa 
je zagotovljeno delo, urejenost mesta in upanje, da se bodo v 
prihajajočih letih razmere vendarle izboljšale.

Zbrane količine odpadkov v MoM in ZMo
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S ponosom ugotavljamo, da po začetnih težavah objektni 
servis vendarle posluje z dobičkom. Z višanjem kvalitete naših 
storitev, kar je posledica tudi izredno uspešno izvedenega 
izobraževanja v sklopu zelo kvalitetno in odmevno izpeljanega 
projekta Kompetenčni center Eko profili. Uspeh tega 
izobraževalnega projekta je viden v vseh porah podjetja. Kar 
je, kljub težavnim okoliščinam poslovanja, podjetju zagotovilo 
stabilen in uspešen zaključek poslovnega leta.

Razvojno-raziskovalne aktivnosti so, zaradi reorganizacije, ki 
je pričela veljati z začetkom leta in potrebnega privajanja ljudi 
spremembam in novim nalogam, potekale le v omejenem 
obsegu. Predvsem smo se usmerili v dva projekta: prvo 
fazo projekta identifikacije posod ter pripravo projekta za 
nadgradnjo optimizacije transportne logistike. Prvi projekt 
je bil pred koncem leta zaključen, pri čemer je drugi prešel v 
izvajanje v 2016.

Na področju ravnanja z odpadki smo zaznali rahel upad 
skupne količine odpadkov (2,43 %). Skupna količina ločeno 
zbranih frakcij se je v primerjavi z letom 2014 povečala 
za 2 %. Nekoliko se je zmanjšala količina ločeno zbranih 
biološko razgradljivih odpadkov (1,03 %). Povečali pa so se 
deleži drugih ločeno zbranih frakcij, tako je bilo mešanih 
komunalnih odpadkov iz gospodinjstev le še približno 40 %, 
kar predstavlja najboljši rezultat v zgodovini ločenega zbiranja 
odpadkov. Kljub zelo dobrim rezultatom ločenega zbiranja pa 
se zavedamo, da bomo prave poslovne učinke dosegli šele, 
ko bomo s pomočjo zgrajene naprave za obdelavo odpadkov 
lahko srednje- in dolgoročno zagotavljali dejansko predajo 
dobro sortiranih frakcij v neposredno materialno predelavo. 
V Sloveniji namreč kljub zelo dobremu ločenemu zbiranju 
relativno malo ločenih frakcij dejansko predelamo v nove 
materiale, večino jih še vedno sežgemo.
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pred koncem leta smo izvedli javne razpise za izbiro 
pogodbenih partnerjev obdelave in dokončne oskrbe mešanih 
komunalnih, kosovnih in bioloških odpadkov. po pričakovanju, 
zaradi razmer na trgu, so cene za MKo ter Bioo precej porasle. 
to bo imelo za posledico predlagan dvig cen izvajanja javne 
službe ravnanja z odpadki v letu 2016.

Lastnik (MoM) je v letu 2015 predvidel, da Snaga dejavnost 
tržnic do konca leta preda drugemu upravitelju, vendar za to 
ni izvedel potrebnih postopkov. tako je Snaga upravitelj tržnic 
tudi v letu 2016. Ker pa je to le začasno stanje, je podjetje 
prenehalo z investicijskimi aktivnostmi na področju tržnične 
dejavnosti.

V letu 2015 smo dosegli dobiček v višini 203.271 €, skupni 
doseženi prihodki so v primerjavi s preteklim letom sicer padli 
za 6 %, vendar pa smo uspeli znižati odhodke za 6 %.
prihodki na zaposlenega in dodana vrednost na zaposlenega 
pa so se v letu 2015 povišali. 

poslovali smo v okviru planiranih rezultatov.

Dodana vrednost in prihodki na zaposlenega

roA, roE
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poslovni kazalniki izkazujejo trende in posledice poslovanja 
v 2015. pod črto je rezultat pozitiven, vendar nam kar 
nekaj kazalnikov za leto 2015 narekuje bistvene premike za 
izboljšanje stanja poslovanja in normalizacijo razmer.

KAZAlNiKi  2011 2012 2013 2014 2015

eBit  278.660 380.267 218.900 107.135 185.677

eBitDA (pred odbitjem 
amortizacije)

 (preD oDBitJeM AMortiZACiJe) 782.075 1.103.958 1.085.644 1.036.322 1.124.660

eBit MArŽA (eBit/poSL. priHoDKi) 1,78% 2,35% 1,37% 0,68% 1,26%

eBitDA MArŽA 
(eBitDA/poslovni 
prihodki)

(eBitDA/poSL. priHoDKi) 5,00% 6,81% 6,80% 6,62% 7,61%

proFitnA MArŽA (čisti 
dobiček/ čisti prihodki 
od prodaje)

(čisti dobiček ali čista izguba / čisti prihodki 
od prodaje)

1,09% 2,96% 2,51% 1,55% 1,43%
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Na nižje prihodke je najbolj vplival padec prihodka pri 
odstranjevanju blata iz centralne čistilne naprave (466.610 €), 
izenačitev cen odvoza komunalnih odpadkov za gospodarske 
subjekte z gospodinjstvi tako pri nekomunalnih kot tudi pri 
komunalnih odpadkih, in zmanjšanje volumna. V letu 2015 
smo beležili padec prihodkov na področju opravljanja javne 
higiene za 115.039 € (kot posledica manj strojnih pometanj, 
manj sredstev za vzdrževanje parkov, nekaj tudi zaradi slabše 
zimske sezone). 

Beležili smo padec prihodkov na tržnih dejavnostih (manj 
prihodkov pri tržnem financiranju zavetišča za živali, manj 
prihodkov iz naslova dejavnosti olj in pomij …). Na področju 
tržnih dejavnosti smo višje prihodke dosegli zgolj na drugih 
komercialnih storitvah

Kot v letu prej tudi v letu 2015 največji delež stroškov storitev 
predstavljajo stroški prevzema (oz. predaje) odpadkov, ki jih 
v okviru naše dejavnosti zberemo. Gre za predajo vseh vrst 

V letu 2015 so se povišali stroški najete delovne sile za 
167.380 €, pretežno zaradi povečanega obsega del konec leta 
2015 – skrb za čistočo v centru za migrante v občini Šentilj, 
medtem ko so bili stroški dela nižji 144.435 € stroški dela (manj 
zaposlenih).

Pri svojem poslovanju vedno večjo pozornost posvečamo tudi 
upravljanju s tveganji ter cilju narediti še več pri vzpostavitvi 
ustreznih notranjih kontrol. Vse to je pomembno za doseganje 
načrtovanih ciljev (nove investicije, širjenje dejavnosti, itd.) ter 
za zadovoljstvo lastnikov.

PrihoDKi
-6%

oDhoDKi
-6%

odpadkov (komunalnih, nekomunalnih, bioloških, nevarnih, 
gradbenih …) različnim pooblaščenim družbam. V primerjavi s 
preteklim letom so se zmanjšali za 109.728 €.
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Primerjava statističnih podatkov v Mestni občini Maribor in zunaj mestnih občinah

Mestna 
občina 

Maribor
rače-Fram

Miklavž na 
Dravskem 

polju
Starše ruše 

Selnica ob 
Dravi

lovrenc Pesnica Kungota

Statistična 
površina občine 
v km2

148 51 13 34 61 65 84 76 49

Dolžina občinskih 
cest

585 117 56 84 85 64 78 263 131

Št. prebivalcev 
(statistični urad)

111.735 7.062 6.484 4.062 7.134 4.534 3.104 7.450 4.794

Št. vseh 
oskrbovanih 
prebivalcev 

108.383 6.497 6.354 3.940 6.849 4.126 2.794 6.854 4.554

Število ekoloških 
otokov

1.024 107 0 55 123 60 47 55 46

obračunska 
prostornina 
zabojnikov 
mešani komunalni 
odpadki (MKo) v 
m3/leto

201.853 5.652 4.109 3.144 7.170 3.159 1.786 5.316 3.767

Zbrani vsi 
komunalni 
odpadki ( Ko) v t.

42.818 1.956 2.083 1.111 2.298 1.111 721 1.406 1.035

povprečno št. 
prevoženih km na 
rajonu/leto

169.375 21.366 11.920 11.589 16.750 15.505 9.986 29.403 20.500

povprečno število 
opravljenih ur 
smetarskega 
vozila/leto - del 
nalog

22.188 1.749 1.499 764 1.518 1.065 631 1.848 1.300

Število zbirnih 
centrov 

3 1 1 1 0,62* 0,38* 1 0 (1**) 1

Gospodarsko javno službo zbiranja odpadkov smo v letu 2015 
izvajali v 9. občinah podravske regije:
• Mestna občina Maribor,
• rače–Fram,
• Miklavž na Dravskem polju,
• Starše,
• ruše,
• Selnica ob Dravi,
• Lovrenc na pohorju,
• pesnica,
• Kungota.

2.4 IZVAJANJE GOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE

* občina Selnica ob Dravi ne razpolaga z lastnim zbirnim centrom zato si deli le-tega z občino ruše.
** občina pesnica razpolaga z lastnim zbirnim centrom od 1.4.2016
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2.4.1 ZBIRANJE ODPADKOV

V letu 2015 smo nadaljevali z novim načinom ločenega 
zbiranja bioloških odpadkov in mešane drobne odpadne 
embalaže s sistemom zbiranja od vrat do vrat, ki prinašata 
učinke, kot jih prikazuje spodnji diagram:

Skupne količine zbranih odpadkov

razmerje MKo : lZF ; 40 % : 60 %

2.4.1.1 ZBIRANJE GOSPODINJSKIH IN NJIM 
PODOBNIH KOMUNALNIH ODPADKOV

V primerjavi z letom 2014 smo gospodarsko javno službo 
ravnanja z odpadki izvajali v enakem številu občin. 

Deleži količin drobnih mešanih komunalnih odpadkov, 
ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov, kosovnih 
odpadkov in ločeno zbranih frakcij v primerjavi s celotno 
zbrano količino komunalnih odpadkov v letu 2015.
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Količina zbranih komunalnih odpadkov je nekoliko nižja kot 
v letu 2014. Posledično se kaže pozitiven učinek pri količini 
ločeno zbranih frakcij, ki znaša že 60 %. Preostalih 40 % 
mešanih komunalnih odpadkov je pred odstranjevanjem še 
mehansko obdelanih. S tem se dodatno zmanjša količina 
odloženih odpadkov. Podatki o zbranih odpadkih po skupinah 
odpadkov in posameznih občinah so podani v poglavju 6.
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Masni tok zbranih odpadkov. 

V letu 2015 beležimo upad zbranih količin za 2,43 % oz. 1.361 
ton. Delež ločeno zbranih frakcij smo povečali iz 58 % v letu 
2014 na 60 % v letu 2015.
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Splošni trendi na področju zbranih količin gospodinjskih in 
njim podobnih komunalnih odpadkov se nadaljuje. razmerje 
med skupnimi količinami zbranih mešanih komunalnih 
odpadkov (MKo) in ločeno zbranimi frakcijami (LZF) znaša 40 
% : 60 %, kar je ugodneje kot v letu 2014, ko je znašalo 42 % : 
58 % v korist LZF.
 
Primerjava gibanja zbranih posameznih ločenih 
frakcij komunalnih odpadkov po občinah 

največji upad zbranih količin MKo v primerjavi z letom 2014 
beležimo v občini Miklavž na Dravskem polju (24,8 %). porast 
beležimo v občini Starše (4,1 %).

Biorazgradljive odpadke iz gospodinjstev zbiramo ločeno 
v vseh občinah, kjer izvajamo gospodarsko javno službo. K 
povečanim količinam so prispevale dodatne vključitve strank v 
sistem ločenega zbiranja bioloških odpadkov, pa tudi ugodne 
vremenske razmere za rast vegetacije, ki je bila zelo bujna, 
imela pa je nižjo specifično maso v primerjavi z letom 2014, ki 
je bilo zelo vlažno. 

Zbiralnice ločenih frakcij
Glede na minimalne normativne zahteve po številu zbiralnic 
LZF na območju MoM in ZMo znatno presegamo zakonski 
normativ (po njem na 500 prebivalcev zadostuje ena 
zbiralnica). Želja občanov je imeti zbiralnico čim bliže domu, 
vendar ne ob lastni ograji. V MoM smo nekaj lokacij ukinili, 
zato pa smo v nekaterih ZMo namestili nove. V občini Miklavž 
na Dravskem polju nimamo zbiralnic, saj smo jih v letu 2010 na 
zahtevo občinskega vodstva umaknili in uvedli zbiranje vseh 
petih ločenih frakcij komunalnih odpadkov na izvoru, torej v 
gospodinjstvih. 

Skupna količina zbranih odpadkov v gospodinjstvih po 
občinah je nekoliko manjša kot v letu 2014, kar lahko 
pripišemo splošnemu upadu količin mešanih komunalnih 
odpadkov. Kljub temu v 2015 beležimo več zbranih količin 
papirja (4 %), stekla (4 %) in odpadne embalaže (15,9 %) kot v 
letu 2014. 

Število zbiralnic v MoM se je skozi leto 2015 spreminjalo. 
razlog za to je postavitev dvanajstih novih in odstranitev treh 
obstoječih, ki so zaradi lokacije prerasla v divja odlagališča.
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2.4.1.2 ZBIRANJE IN ODVOZ KOSOVNIH 
ODPADKOV (OVDV)

Naročniški sistem zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do 
vrat se je že v preteklosti izkazal za uspešen model, zato smo 
z njim nadaljevali tudi v letu 2015. Vse odpadke smo predali 

V letu 2015 smo presegli planirano količino zbranih kosovnih odpadkov za 26 %.

občina em Doseženo 2014 Doseženo 2015 Plan 2015 Doseženo 2015 indeks indeks

1  2 3 4 5 5/3 5/4

Mestna občina Maribor t 641 732 700 887 121 127

Miklavž na Dravskem polju t 10 9 10 14 153 145

Ruše t 10 11 8 8 73 96

Selnica ob Dravi t 9 7 8 9 121 111

Skupaj t 669 759 726 918 121 126

v ustrezno odstranjevanje po minimalnem strošku. Zbrane 
količine so že drugo leto presegle plan, iz česar gre sklepati, 
da so naši uporabniki ta sistem zbiranja kosovnih odpadkov 
vzeli za svojega. Finančni in okoljski vidik pa ostajata v okviru 
načrtovanega.

V sklopu akcije zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat:
• zbiramo dejansko le kosovne odpadke in odpadno 

električno in elektronsko opremo, kot je to predvideno po 
zakonodaji – posledično so vsi občani v enakovrednem 
položaju glede koriščenja te storitve.

• stranka pokliče za odvoz kosovnih odpadkov takrat, ko to 
potrebuje.

• že na prevzemu kosovnih odpadkov je moč izvajati ločeno 
zbiranje in predajo še koristnih frakcij ločeno v reciklažo 
brez potrebe po naknadnem sortiranju.

V akcijo pobiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat so 
vključene naslednje občine:

• MOM,
• Občina Ruše,
• Občina Selnica ob Dravi in
• Občina Miklavž na Dravskem polju,

V občinah Rače–Fram in Pesnica izvajamo zbiranje kosovnih 
odpadkov od vrat do vrat po nekdanjem sistemu – to pomeni 
organizirane akcije, ko občani na določen dan, o katerem 
so predhodno obveščeni, nastavijo kosovne odpadke na 
prevzemno mesto. Omejitve tega sistema zbiranja so, da so 
količine odpadkov večje, vrsta odpadkov, ki se zberejo na 
prevzemnem mestu, pa vse prej kot čisti kosovni odpadki. Ob 
tem velja opozoriti, da smo v občini Pesnica z aprilom 2016 
prešli na naročniški sistem zbiranja kosovnih odpadkov, o 
čemer so bili občani obveščeni na položnicah, ki jih prejemajo 
mesečno.

Občini Starše in Kungota akcije zbiranja kosovnih odpadkov 
nista koristili.

2.4.2 ZBIRNI CENTRI

Zbirni centri spadajo v dejavnost izvajalca gospodarske javne 
službe s podeljeno koncesijo. V zbirne centre lahko občani 
predajajo vse vrste odpadkov, večino brezplačno, saj je cena 

predaje že vključena v znesek, ki ga poravnajo z mesečno 
položnico. Zato je ob prihodu na zbirni center operaterju 
potrebno predložiti največ tri mesece staro položnico 
(Snage ali upravnika večstanovanjske stavbe), ki dokazuje 
posameznikovo vključenost v sistem ravnanja z odpadki. 

V letu 2015 smo na zbirnih centrih prevzemali tudi nevarne 
odpadke, saj se je model že v letu 2014 izkazal za uspešnega. 
Odločitev, da na zbirnih centrih sprejemamo tudi nevarne 
odpadke, je povezana tudi z našo zavezanostjo čistemu 
in zdravemu okolju, saj prav nevarni odpadki prepogosto 
končajo na divjih odlagališčih. Zbrane nevarne odpadke, ki jih 
je bilo v letu 2015 še več kot v preteklosti, medtem ko količine 
predanih nenevarnih odpadkov padajo, smo predali ustreznim 
prevzemnikom.

Zbrana količina nenevarnih in nevarnih odpadkov v zbirnih 
centrih se je v primerjavi z letom 2014 zaradi zmanjšanih 
količin nenevarnih odpadkov zmanjšala za 7 %.
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Vrsta odpadka Doseženo 2013 Doseženo 2014 Plan 2015 Doseženo 2015 indeks indeks

1 2 3 4 5 5/3 5/4

nenevarni odpadki 9.159 11.366  10.395 91

nevarni odpadki 491 590 612 808 137 132

Skupaj 9.650 11.956 612 11 .203 94  

2.4.3 priprAVA oDpADKoV 
preD oBDeLAVo

na območju tržaške ceste B.Š. (ob številki 55) Snaga pripravlja 
vse zbrane vrste odpadkov za prevzem. predpriprava 
odpadka in nalaganje odpadka v večjo transportno enoto je 
osnovni pogoj za obvladovanje stroškov in čistost odpadka. 
prevzemniki od nas zahtevajo, da jim predamo odpadek, 
ki ustreza klasifikacijski številki tega odpadka. Delovne 
procese, ki so implementirani v sistem Snage, smo vseskozi 
nadgrajevali in razvijali. V letu 2014 smo že dosegli želen 
učinek priprave odpadkov za nadaljnjo obdelavo. Še naprej 
pa nas pesti pomanjkanje delovnega prostora in neodzivnost 
prevzemnikov, ki prevzemajo odpadke po sistemu podaljšane 
odgovornosti. 

V letu 2015 smo se pripravljali na težave pri prevzemu 
mešane komunalne embalaže s klasifikacijsko številko 15 01 
06, vendar smo se, predvsem zaradi korektnega sodelovanja 
s prevzemniki, težavam izognili. Vse leto smo se pripravljali 
tudi na spremenjene pogoje na področju obdelave in 
odlaganja mešanih komunalnih odpadkov, ki jih je napovedala 
nacionalna okoljska zakonodaja za začetek leta 2016. Ker nam 
je konec leta 2015 potekla pogodba za prevzem bioloških 
odpadkov, smo, ker smo po preverjanju trga ugotovili, da 
lahko pričakujemo višje cene prevzema kot doslej, pričeli 
iskati tudi lastne rezerve v procesih logistike, da spremenjenih 
pogojev naši uporabniki ne bi pretirano občutili na znesku, ki 
ga mesečno poravnajo s položnico. 

Mešani komunalni odpadki (MKo)
na lokaciji distribucijskega zbirnega centra (po veljavnem 
gradbenem dovoljenju imenovanega predhodno skladišče) 
še vedno izvajamo prelaganje MKo iz manjših v večja vozila z 
namenom prevoza MKo v obdelavo pred odstranjevanjem. pri 
tem izvajamo še sprotno kontrolo zbranih MKo ter posledično 
izločanje motečih elementov (kosovnih odpadkov, nevarnih 
odpadkov).

Kosovni odpadki (Koso)
Zbrani Koso so ločeno skladiščeni in predani v nadaljnjo 
reciklažo (11 frakcij), preostanek pa v predelavo pred 
odstranjevanjem (predaja za pripravo energetsko bogate 
frakcije pogodbenemu partnerju).

odpadna embalaža
Zbrano odpadno embalažo v večji meri ločeno skladiščimo, 
določen odstotek pa predamo pooblaščenim prevzemnikom 
neposredno. 

ločeno zbrani biološki odpadki (Bioo)
Ločeno zbiranje bioloških odpadkov je urejeno z uredbo. 
Biološke odpadke, ki smo jih v letu 2015 pobrali ločeno od 
ostalih odpadkov, smo predali pogodbenemu partnerju, ki 
jih kompostira. Biološke odpadke smo v letu 2015 predajali 
na lokaciji predhodnega skladišča, kjer je urejen prostor za 
prekladanje. Dnevno zbrane količine smo v istem dnevu 
odpeljali, prostor pa očistili, da ni prihajalo do neugodnih 
vonjav, ki bi se širile v okolje.

Nevarni odpadki
najbolj problematičen nevarni odpadek nam predstavlja 
salonitna kritina, saj mariborsko področje nima odlagališča 
za sprejem teh odpadkov, zato jih je potrebno izvažati, kar 
je povezano z višjimi stroški pri ravnanju s to vrsto odpadka. 
Frakcija, ki prav tako ostaja v naših skladiščih, so pesticidi, 
ki so podaljšana odgovornost za fitofarmacevtska sredstva. 
največja težava s to frakcijo je, da ne spada v nobeno shemo. 
Vsi ostali nevarni odpadki imajo definirano pot odstranjevanja. 
V največji meri jih sežgejo, takšno ravnanje pa sistemu 
predstavlja visok strošek.

2.4.4  oDLAGALiŠčA oDpADKoV
Upravljanje in vzdrževanje zaprtih odlagališč ter 
ukrepi varstva okolja
Zaprta odlagališča Dogoše, pobrežje in Metava so imela v 
preteklem obdobju pomembno vlogo na področju ravnanja 
z odpadki in njihovega odstranjevanja. namenjena so bila za 
odlaganje odpadkov s področja širše regije ter mesta Maribor. 
Upravljanje in vzdrževanje zaprtih odlagališč sodi med ukrepe 
varstva okolja, ki so predpisani z zakonodajo. Ukrepe varstva 
okolja je tako potrebno izvajati zaradi zakonskih, okoljskih 
in tehničnih zahtev oz. vidikov ter realnih potreb okolja, v 
katerem se ta nahajajo. Upravljanje in vzdrževanje odlagališč 
ter ukrepi varstva okolja so podrobneje opredeljeni s predpisi, 
odločbam ter drugimi zahtevami.

K upravljanju odlagališč spada obratovanje objektov, naprav in 
opreme na odlagališčih. Med te naprave sodijo: 
• Za odlagališče pobrežje: plinsko črpalna postaja z baklo, 

plinske instalacije (sonde in povezovalni plinovodi) za 
odplinjanje, mala plinska elektrarna, transformatorska 
postaja, piezometri za podzemne vode, posamezni deli 
odlagališča, objekt s prostori.

• Za odlagališče Dogoše: plinska črpalna postaja z baklo, 
plinske napeljave in oprema za odplinjanje odlagališča, 
plinska elektrarna, transformatorska postaja, instalacije 
in oprema za izcedno vodo, biološka čistilna naprava, 
instalacije in deli za meteorno vodo, deli telesa odlagališča, 
piezometri.
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Vrsta odpadka Doseženo 2013 Doseženo 2014 Plan 2015 Doseženo 2015 indeks indeks

1 2 3 4 5 5/3 5/4
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• Za odlagališče pobrežje: plinsko črpalna postaja z baklo, 

plinske instalacije (sonde in povezovalni plinovodi) za 
odplinjanje, mala plinska elektrarna, transformatorska 
postaja, piezometri za podzemne vode, posamezni deli 
odlagališča, objekt s prostori.

• Za odlagališče Dogoše: plinska črpalna postaja z baklo, 
plinske napeljave in oprema za odplinjanje odlagališča, 
plinska elektrarna, transformatorska postaja, instalacije 
in oprema za izcedno vodo, biološka čistilna naprava, 
instalacije in deli za meteorno vodo, deli telesa odlagališča, 
piezometri.
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• Za odlagališče Metava: zbirni bazen in instalacije za izcedne 
vode, biološka čistilna naprava, hale 1 in 2 ter posamezni 
deli odlagališča. 

Vzdrževanje vključuje naprave, napeljave in opremo (za 
deponijski plin, izcedno in meteorno vodo, monitoringe..) 
ter površine oz. dele odlagališč, vzdrževanje zelenih površin, 
ponikovalnih jarkov idr.

Monitoringi odlagališč zajemajo sklop del, kjer je potrebno 
izvajati meritve okoljskih parametrov na področju odlagališč 
ter o stanju okolja poročati. Zahteva za izvajanje monitoringov 
sledi iz predpisov in odločb države oz. Ministrstva za okolje 
in prostor ter posameznih programov za njihovo izvajanje. 
Meritve in monitoringe na odlagališčih sicer izvaja za to 
specializirana in akreditirana organizacija. Del meritev in 
pregledov, kjer je to možno, opravimo sami.

Monitoringi odlagališč zajemajo meritve in poročila za 
področja: monitoring izcednih in površinskih vod, obratovalni 
monitoring onesnaženja podzemnih vod, obratovalni 
monitoring emisije snovi v zrak in meteorološke parametre. V 
sklop za izvajanje monitoringov so vključene še sortirne analize 
odpadkov za MKO ter deratizacija in dezinsekcija za odlagališča 
in tudi druge lokacije Snage.

Varovanje odlagališč oz. objektov in naprav zajema tehnično 
in delno fizično varovanje, ki ga opravlja specializirani zunanji 
izvajalec in deloma pa tudi sami. 

Upravljanje elektrarn: v ta sklop spadata mala plinska 
elektrarna Odlagališče Pobrežje (MPE) in plinska elektrarna 
(MPE2) Odlagališče Dogoše. 

Elektrarni sta energetska objekta na t. i. obnovljiv vir energije 
(PN OVE) in sta upravičeni do obratovalne podpore. Za 
elektrarni je pridobljena licenca za upravljanje energetskih 
naprav. 

K upravljanju elektrarn sodi: obratovanje (večji sklop del) in 
vzdrževanje ter organizacijski oz. upravni del.

Za upravljanje in vzdrževanje zaprtih odlagališč ter izvajanje 
predpisanih ukrepov varstva okolja je potrebno urediti še 
ustrezno razmerje med lastnikom odlagališč (MOM) ter Snago, 
ki je upravljavec odlagališč, vključno s financiranjem potrebnih 
del in aktivnosti.

2.4.4.1 ODLAGALIŠČE METAVA

Status odlagališča
Odlagališče za nevarne odpadke Metava je bilo formalno 
zaprto z izdajo odločbe s strani Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje v maju 2012. Z izdajo odločbe o zaprtju odlagališča 
Metava je bil zaključen postopek zapiranja odlagališča, ki je 
potekal od aprila 2010.

Odlagališče je sicer obratovalo od leta 1984, v začetku kot 
odlagališče posebnih odpadkov, odlaganje odpadkov pa se je 
zaključilo s prenehanjem veljavnosti OVD v oktobru 2007.

Po določilih odločbe je upravljavec zaprtega odlagališča 
po zaprtju naše podjetje. Izvajanje ukrepov varstva okolja, 
upravljanja ter nadzora se glede na uredbo o odlagališčih 
odpadkov (UL RS 10/2014) vrši do 30 let po zaprtju oz. glede na 
stanje okolja ter glede na sklep Ministrstva za okolje in prostor.
Odločba o zaprtju odlagališča nalaga upravljavcu obveze za 
izvajanje ukrepov varstva okolja in upravljanja odlagališča: 
vzdrževanje in varovanje, izvajanje monitoringa in meritev, 
preglede telesa odlagališča in njegovih sestavnih delov 
(naprav, napeljav idr.) ter poročanje o meritvah in stanju 
okolja.

Varstvo okolja
V letu 2015 so aktivnosti varstva okolja in obratovanje zaprtega 
odlagališča potekale v skladu s planiranimi.

V drugem in četrtem kvartalu smo opravili vzdrževanje in 
popravila na biološki čistilni napravi za predčiščenje izcednih 
vod iz odlagališča. Ob vzdrževanju smo obnovili dele za 
prečrpavanje in enoto za aeracijo ter krmiljenje. 

Popravili smo nekaj odsekov žične ograje, ki je bila 
poškodovana zaradi polomljenega vejevja in vetra. Izvedli smo 
tudi več popravil na električnih instalacijah na objektih.

Na revizijskih jaških smo očistili instalacije za zbiranje in 
odvajanje izcedne vode. Na nadkritju bazena za izcedno vodo 
smo namestili dodatna revizijska vrata za dostop do črpalnega 
dela.

Na odlagališču smo očistili kanale za odvajanje površinske 
vode. Pregledali smo kanalete za izcedne vode. Travnate 
površine smo redno kosili. 

V zadnjem kvartalu smo očistili piezometrove za monitoring 
podzemnih vod.

ravnanje z izcednimi vodami
V letu 2015 smo izcedne vode iz odlagališča Metava odvažali 
in predajali na Centralno čistilno napravo (CČN) Maribor v 
Dogošah, prevoze vode pa smo vršili z lastnim vozilom. Letno 
je bilo zbranih in oddanih 1.283 m3 izcedne odpadne vode. 
Na odlagališču je sicer urejeno zbiranje in pred-čiščenje 
izcednih voda na biološki čistilni napravi za pred čiščenje. 
Glede na meritve in rezultate monitoringov se stanje odpadne 
vode bistveno ne spreminja, vendar je potrebno zagotavljati 
kontinuirano pred čiščenje. Z oddajanjem odpadne vode na 
CČN Maribor dosegamo nižje stroške kot v preteklosti. 

2.4.4.2 ODLAGALIŠČE DOGOŠE

obratovanje odlagališča
Na področju varstva okolja in obratovanja odlagališča smo v 
letu 2015 opravljali vse aktivnosti, ki so določene s predpisom 
za odlagališča oz. ostalimi zahtevami. V obratovanju 
odlagališča, ki je v fazi zapiranja, je zajeto: varovanje, tekoče 
obratovanje objektov, naprav, napeljav in opreme, med katere 
sodijo:
• plinska črpalna postaja z baklo (PČPB): odplinjanje, 

spremljanje procesa, sežig plina na bakli,
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• plinske napeljave in oprema za odplinjanje odlagališča: 
sonde, povezovalni plinovodi, izločevalci, idr.,

• plinska elektrarna Mpe odlagališče Dogoše: proizvodnja 
električne energije iz odlagališčnega plina (oVe), 
transformatorska postaja (del Mpe), 

• instalacije in oprema za izcedno vodo: izcedna kanalizacija, 
zbirni bazen, prečrpališča, sistem za vlaženje telesa 
odlagališča,

• biološka čistilna naprava za izcedno vodo,
• instalacije in deli za meteorno vodo, deli in površine 

odlagališča, piezometri.

V letu 2015 so na odlagališču potekale predvidene aktivnosti 
varstva okolja ter obratovanje in vzdrževanje na napravah in 
napeljavah.

V oktobru smo na plinski črpalni postaji z baklo, ki je 
namenjena črpanju in sežigu odlagališčnega plina, opravili 
popravilo in vzdrževanje naprave. obnovljena je bila naprava 
za vžig bakle s tlačnim regulatorjem, magnetnim ventilom, 
krmiljem za vžig. izvedeno je bilo vzdrževanje zapore plamena 
in temperaturne sonde. narejen je bil tudi pregled naprave.

V novembru smo opravili popravilo na biološki čistilni napravi 
za pred čiščenje izcedne vode z menjavo pihala za aeracijo in 
pretočno črpalko.

V tretjem kvartalu smo očistili jaške, instalacije in bazene za 
izcedno vodo.

V letu 2015 je bila predvidena obnova dela manjkajoče žične 
ograje v dolžini 250m, ki ni bila realizirana zaradi manka 
razpoložljivih finančnih sredstev. 

Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja
na podlagi Uredbe o odlagališčih (UL rS 10/2014) je Snaga kot 
upravljavec v aprilu 2014 na Ministrstvo za okolje in prostor, 
ArSo posredovala vlogo za spremembo okoljevarstvenega 
dovoljenja za obratovanje zaprtega odlagališča.
V novembru 2015 smo na podlagi poziva na Mop ArSo 
posredovali še posamezne obrazložitve ter podatke in 
dokumentacijo k vlogi za spremembo okoljevarstvenega 
dovoljenja. posredovane so bile obrazložitve, posamezni 
podatki oz. dokumenti v zvezi z: območjem odlagališča, 
ravnanjem s padavinskimi vodami, izcednimi in ostalimi 
odpadnimi vodami, monitoringi odlagališča, odplinjanjem 
telesa odlagališča ter vidikom jamstva za financiranje.

na odlagališču so sicer zaključena vsa zapiralna dela, ki so bila 
izvedena v sklopu investicije prilagoditev odlagališča baliranih 
komunalnih odpadkov Dogoše in na podlagi pogodbe med 
izvajalcem del in naročnikom, MoM. Snaga, ki je glede 
odločbe oVD opredeljena kot upravljavec odlagališča, bi 
morala s strani naročnika prejeti še dokumentacijo s predajo 
objekta v varno obratovanje: projekt izvedenih del, navodila za 
upravljanje in vzdrževanje, dokumente o skladnosti oz. ostalo.

2.4.4.3 ZAprto oDLAGALiŠče poBreŽJe

obratovanje odlagališča
obratovanje odlagališča v tekočem letu je potekalo v 
predvidenem obsegu. izjema so večja vzdrževalna dela, ki jih 
je potrebno izvesti, vendar se zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev niso izvajala v skladu s planom, so pa nujna. 
ta vzdrževalna dela zajemajo: sanacijo rekultiviranih površin, 
obnovo posameznih odsekov žične ograje, sanacijo odseka 
obodnega jarka in zasaditvenega pasu idr.

V letu 2015 smo z izjemo navedenih večjih vzdrževalnih del 
izvajali vse ostale aktivnosti varstva okolja v okviru obratovanja 
zaprtega odlagališča: tehnično varovanje odlagališča z 
obhodi in obratovanje naprav in napeljav, ki so sestavni del 
odlagališča.

V ta sklop sodijo:
• plinsko črpalna postaja z baklo pčpB: črpanje 

odlagališčnega plina, spremljanje meritev in obratovalnih 
parametrov, sežig plina na plinski bakli, 

• plinske instalacije (93 plinskih sond in približno 4,5 km 
povezovalnih plinovodov) za odplinjanje telesa odlagališča 
(meritve, regulacija),

• mala plinska elektrarna Mpe odlagališče pobrežje: 
proizvodnja električne energije iz odlagališčnega plina, 
transformatorska postaja (sestavni del elektrarne),

• piezometri za podzemne vode, posamezni deli oz. površine 
odlagališča, objekt s prostori.

izvedena so bila popravila in manjša vzdrževalna dela 
objektov, napeljav, naprav in opreme ter površin odlagališča. 
tekoče so bile vzdrževane zelene površine odlagališča.

V aprilu smo izvedli popravilo in pregled plinske črpalne 
postaje z baklo. na postaji je bil opravljen servis naprave 
za merjenje pretoka, pregled in vzdrževanje plinskih zapor, 
pregled in vzdrževanje pihala ter pregled ostalih delov postaje. 
opravljena so bila manjša popravila na delih za krmiljenje 
naprave.

V septembru smo izvedli vzdrževalna dela na plinskih 
instalacijah odlagališča. Vzdrževanje je opravil specializirani 
izvajalec za gradnjo plinskih instalacij. izvedena so bila 
popravila na šestih plinskih sondah in štirih odsekih 
plinovodov, na področju t. i. veje štiri.

na površinah odlagališča smo redno kosili, mulčili jarek in 
urejali ostale površine.
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• plinske napeljave in oprema za odplinjanje odlagališča: 
sonde, povezovalni plinovodi, izločevalci, idr.,

• plinska elektrarna Mpe odlagališče Dogoše: proizvodnja 
električne energije iz odlagališčnega plina (oVe), 
transformatorska postaja (del Mpe), 
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posredovali še posamezne obrazložitve ter podatke in 
dokumentacijo k vlogi za spremembo okoljevarstvenega 
dovoljenja. posredovane so bile obrazložitve, posamezni 
podatki oz. dokumenti v zvezi z: območjem odlagališča, 
ravnanjem s padavinskimi vodami, izcednimi in ostalimi 
odpadnimi vodami, monitoringi odlagališča, odplinjanjem 
telesa odlagališča ter vidikom jamstva za financiranje.
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komunalnih odpadkov Dogoše in na podlagi pogodbe med 
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tekoče so bile vzdrževane zelene površine odlagališča.

V aprilu smo izvedli popravilo in pregled plinske črpalne 
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2.4.5 UREJANJE ZELENIH IN 
UTRJENIH JAVNIH POVRŠIN

Ker smo junija 2015 dobili podeljeno 15-letno koncesijo za 
urejanje utrjenih in zelenih javnih površin smo v skladu s 
pripravljenim planom dela izvajali kakovostno in učinkovito. 
Na vseh delovnih področjih skrbimo za najvišjo učinkovitost 
dela. Na terenih ročnih čistilcev, poltovornih vozil in vrtnarskih 
opravil izvajamo optimizacijo delovnih procesov. Delavce, 
delovodje in vodilni kader redno usposabljamo s ciljem slediti 
trendom trga in delati dobro. V letu 2014 smo na terenu na 
Pobrežju uvedli čiščenje z elektrificiranim kolesom, kar se je v 

praksi izkazalo za dobro, zato smo v letu 2015 na teren ročnega 
čiščenja na Partizanski cesti vključili še eno kolo. 
Vsa dela, ki jih izvajamo v okviru koncesijske pogodbe 
za urejanje javnih zelenih in utrjenih površin v Mestni 
občini Maribor, so vezana na proračunska sredstva občine. 
Zaradi nenehnega nižanja proračunskih sredstev moramo 
nenehno krčiti obseg izvedenih storitev. A s svojim znanjem 
in veščinami se trudimo, da finančni manko pri izgledu 
vzdrževanih površin ni opazen.

Proračunske postavke opis Plan v letu 2015 v € Prihodki v letu 2015 v €

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah 743.511,53 593.037,93

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme 457.455,01 314.905,31

511108 Redno zimsko vzdrževanje zelenih površin 56.000,00 12.969,58

153006 Krasitev mesta ob praznikih 16.633,00 9.811,96

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah 500,00 71,43

511206 Akvarij terarij- sofinanciranje dejavnosti 146.001,00 124.836,05

511001-Nigrad Strojno in ročno vzdrževanje javnih površin 121.000,00 47.198,88

Nigrad ZS Opravljanje zimske službe na javnih površinah 179.109,00 41.499,26

Razni prihodki Prihodek od prodaje 0,00  7.948,60

Skupaj  1.720.209,54 1.152.279,00

Planirana sredstva v letu 2015 po proračunskih postavkah

Izvajanje storitev javne higiene v Mestni občini Maribor 
se financira iz osmih različnih postavk. V letu 2015 smo po 
podpisu koncesijske pogodbe izvedli manjše spremembe 
znotraj planskih postavk 511001 in 511207. K postavki 511001 
smo ob že obstoječih storitvah vzdrževanja čistoče na javnih 
in prometnih površinah, praznjenju koškov, odstranjevanju 
grafitov, zatiranju plevela, rednem vzdrževanju pešpoti, javni 
higieni v javnih sanitarijah, vzdrževanju fontan, komunalne 
opreme in igral ter drugih opravil, priključili enake storitve, 
ki jih izvajamo na parkovnih površinah. Na planski postavki 
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in optimizacijo delovnega procesa. Javne sanitarije se nahajajo 
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in Mestnem parku, v Akvariju, na Lentu pod mostom, pri 
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slabega stanja infrastrukture že dalj časa ne obratuje, je pa 
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Vzdrževanje komunalne opreme
Komunalna oprema se nahaja prav na vseh površinah, ki 
jih vzdržujemo. Po naročilu Mestne občine Maribor skrbimo 
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odpadke, košev za pasje iztrebke, klopi, ograj mostičkov 
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in druge komunalne opreme. V letu 2015 smo na območju 
MoM namestili 3 nove koše za pasje iztrebke, 3 nove koše za 
odpadke in 2 novi klopi. V Mestni občini Maribor skrbimo za 
1.277 uličnih košev, 142 košev za pasje iztrebke, 266 klopi in 
18 otroških igrišč, kjer vršimo redne preglede igral. četrtletno 
izvedemo natančen pregled igral skupaj s predstavnikom MoM 
in komunalnim inšpektorjem. enkrat letno pregled igral opravi 
zunanji presojevalec iz Laboratorija za preizkušanje pohištva 
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Večja obnova igral 
bi bila nujno potrebna, a proračunska sredstva za vzdrževanje 
komunalne opreme so skopo odmerjena, stopnja vandalizma 
pa se ne zmanjšuje.

grafiti
Storitev odstranjevanja grafitov izvajamo neposredno 

 em Doseženo 2014 plan 2015 Doseženo 2015 indeks indeks

fizično € fizično € fizično € 8/4 8/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dejavnost 511001  44.589 560.482 53.984 743.512 50.188 593.038 106 80

čiščenje površin  28.638 367.691 35.807 528.191 30.963 393.305 107 74

ročno čiščenje javnih površin h 22.591 188.281 27.345 252.102 23.768 203.301 108 81

poltovorno vozilo h 5.936 175.183 8.192 264.546 7.195 190.004 108 72

Strojno pometanje h 111 4.227 270 11.543 0 0 0 0

odstranjevanje grafitov  0 316 0 0 3 113 36 0

pranje z visokotlačnim čistilnim 

strojem
eUr 0 233 0 0 3 113 49 0

Vzdrževanje in nameščanje 

urbane komunalne opreme 
 1.158 19.601 1.804 19.110 1.783 26.126 133 137

redni pregledi igral z 

ravnanjem podlag- delavec
h 933 11.868 1.599 14.712 1.054 10.919 92 74

poltovorno vozilo- nosilnost 3t 

igrala in podloge
h 0 0 0 0 273 7.256 0 0

redni pregled fontan- delavec h 226 2.336 205 2.562 226 2.336 100 91

priprava fontan eUr 0 2.652 0 1.836   0 0

popravilo fontan eUr 0 1.784 0 0 56 580 33 0

pranje fontan z visokotlačnim 

strojem (9,5 % DDV)
h 0 250 0 0 24 1.021 409 0

poltovorno vozilo- nosilnost 3t 

fontane
h 0 0 0 0 77 2.056 0 0

poraba vode m3 0 0 0 0 73 53 0 0

Dobava materiala se obračuna 

sproti po dejanskih stroških - 

igrala

eUr 0 562 0 0 0 479 85 0

Dobava materiala se obračuna 

sproti po dejanskih stroških - 

fontane

eUr 0 0 0 0 0 1.425 0 0

Vzdrževanje kom. opreme  718 18.322 207 3.928 354 11.364 62 289

redno delo- delavec h 718 7.438 207 2.616 354 3.662 49 140

po naročilu Mestne občine Maribor in v letu 2015 smo 
odstranjevanje izvedli le dvakrat. obseg tega dela je težko 
napovedati, saj je vezan na trenutek nastajanja grafitov, kar pa 
je odvisno od splošnega družbeno-socialnega razpoloženja v 
mestu. 

Vzdrževanje fontan
V Mestni občini Maribor skrbimo za 11 fontan, ki se nahajajo 
v Mestnem parku in na treh ribnikih, trgu generala Maistra, 
Slomškovem trgu in Ulici 10. oktobra, Lentu, Mladinski ulici, 
Bevkovi ulici, titovi cesti in v Limbušu. V letu 2015 smo v 
fontano na titovi cesti namestili še dodatno potopno črpalko, 
ki zagotavlja nemoteno delovanje fontane ob večjih nalivih. 
Kljub zmanjšanju proračunskih sredstev smo v fontanah v 
Mestnem parku in na Maistrovem trgu obnovili črpalki.
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 em Doseženo 2014 Plan 2015 Doseženo 2015 indeks indeks

fizično € fizično € fizično € 8/4 8/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dobava materiala se obračuna 

sproti po dejanskih stroških - 

kom. oprema

EUR 0 5.836 0 0 0 3.272 56 0

Vrečke za pasje iztrebke- 

material
EUR 0 5.049 0 1.312 0 4.430 88 338

Čiščenje po javnih prireditvah  0 15.621 0 18.171 330 3.844 25 21

Čiščenje po javnih prireditvah 

9,5 % DDV
EUR 0 14.489 0 17.284 69 2.506 17 14

Čiščenje po javnih prireditvah 

22 % DDV
EUR 0 1.132 0 887 261 1.338 118 151

Očistimo in polepšajmo 

Maribor
 177 5.764 0 0 2.054 3.796 66 0

Keson kom 0 1.674 0 0 13 340 20 0

Odvoz odpada m3 177 2.537 0 0 16 837 33 0

Navlečni prekucnik h 0 0 0 0 2 154 0 0

Odstranjevanje MKO t 0 0 0 0 20 2.173 0 0

Azbest - odvoz, sklad., predaja 

končnemu odstranjevalcu
t 0 0 0 0 0 64 0 0

Azbest - priprava in povijanje t 0 0 0 0 0 14 0 0

Poltovorno vozilo - odvoz 

mešanih kom. odpadkov
h 0 0 0 0 2 79 0 0

Vrečke EUR 0 0 0 0 700 77 0 0

Rokavice EUR 0 1.553   1.300 57 4 0

Javna higiena v javnih 

sanitarijah
 13.898 132.971 16.166 174.111 14.516 134.261 101 77

Redno delo- delavec h 13.898 116.899 16.166 152.211 14.516 119.704 102 79

Dobava materiala se obračuna 

sproti po dejanskih stroških.
EUR 0 5.197 0 7.520 0 4.728 91 63

Obratovalni stroški 9,5 % DDV EUR 0 2.898 0 3.999 0 2.759 95 69

Obratovalni stroški 22 % DDV EUR 0 4.582 0 7.816 0 5.558 121 71

Obratovalni stroški 0 % DDV EUR 0 50 0 60 0 53 105 87

Prenosni WC-ji-najem EUR 0 1.025 0 1.251 0 1.025 100 82

Nigrad čiščenje kanalizacije EUR 0 2.319 0 1.252 0 433 19 35

Deponiranje odpadkov  0 196 0 0 186 20.229 10.321 0

Mešani komunalni odpadki t 0 196 0 0 184 19.943 10.175 0

Zeleni obrez t 0 0 0 0 0 5 0 0

Biološki odpadki t 0 0 0 0 0 22 0 0

Nevarni odpadki t 0 0 0 0 2 258 0 0

Nepredvideni stroški  0 0 0 0 0 0 0 0



48

Letno poročiLo 2015

Vzdrževanje javnih zelenih 
površin in opreme - proračun 
MoM

em Doseženo 2014 Plan 2015 Doseženo 2015 indeks indeks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dejavnost 511207  2.176.305 298.773 3.145.884 457.455 2.077.790 314.905 105 69

čiščenje, pobiranje in odvoz 

odpadkov z zelenih javnih 

površin

 3.187 94.285 3.185 94.361 3.100 81.951 87 87

Strojno pometanje h 0 0 0 0 22 859 0 0

poltovorno vozilo –nosilnost 3t h 3.187 94.285 3.185 94.361 3.078 81.092 86 86

Vzdrževanje in nameščanje 

urbane opreme 
 300 6.197 535 10.635 551 6.001 97 56

redno delo- delavec h 300 3.108 535 6.762 421 4.362 140 64

Dobava materiala se obračuna 

sproti po dejanskih stroških.
eUr 0 3.089 0 3.872 0 1.546 50 40

poraba vode m3 0 0 0 0 130 94 0 0

Jesensko in spomladansko 

odstranjevanje listja
 320.081 19.317 205.015 12.373 241.892 14.610 76 118

Letno čiščenje listja z utrjenih 

ter zelenih površin v parkih in 

trgih z odvozom 

m2 320.081 19.317 205.015 12.373 241.892 14.610 76 118

redna košnja trave z nego in 

odstranjevanje plevelov
 1.851.818 55.555 2.936.473 126.723 1.818.064 124.976 225 99

Strojna košnja trave z odvozom 

v deponijo
m2 1.851.818 55.555 2.934.659 107.115 1.816.868 112.610 203 105

ročno odstranjevanje plevelov h 0 0 1.814 19.608 1.196 12.367 0 63

Varstvo rastlin pred boleznimi 

in škodljivci
 25 261 198 5.640 30 369 141 7

Mehansko in kemično zatiranje h 25 261 198 5.640 30 313 120 6

Dobava materiala se obračuna 

sproti po dejanskih stroških.
eUr 0 0 0 0 0 56 0 0

oskrba in nega grmovnic ter 

živih mej
 0 65.944 0 118.700 13.249 39.032 59 33

Linijski obrez in nega grmovnic m2 0 14.278 0 11.801 2.001 8.884 62 75

obrez in nega točkovnih 

grmovnic
m2 0 159 0 178 25 99 62 55

obrez odpada in nega 

grmovnic v polju oz. talnih 

sestojih

m2 0 41.373 0 65.200 7.897 25.744 62 39

obrez odpada in nega trajnic m2 0 6.682 0 3.521 3.326 4.158 62 118

Dobava materiala se obračuna 

sproti po dejanskih stroških.
eUr 0 3.453 0 38.000 0 148 4 0

nega ter odstranjevanje dreves  0 30.089 0 64.128 154 23.541 78 37

obrezovanje dreves z odvozom 

odpada do višine 10m
kom 0 6.590 0 5.900 0 0 0 0

Urejanje in čiščenje zelenih javnih površin
redno smo vzdrževali mestne parke in zelene trge: Mestni 
park s tremi ribniki, Slomškov trg, trg generala Maistra, 
rakušev trg, Kidričev trg, Magdalenski park, Schreinerjev trg, 
ertlov gozd, zeleno površino med Celjsko in Frankolovsko ulico 

in pekrski potok. V letu 2015 se je pokazala potreba za nakup 
novih kosilnic, saj na letni ravni pokosimo najmanj 1.816.868 
m2 travnatih površin. investicijo smo predvideli v planu za leto 
2016.
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Delno obrezovanje dreves z 

odvozom odpada do višine 10m 
kom 0 0 0 1.600 0 0 0 0

Obrezovanje dreves z odvozom 

odpada nad višino 10m
kom 0 8.400 0 6.300 15 3.204 38 51

Delno obrezovanje dreves z 

odvozom odpada nad višino 

10m

kom 0 0 0 1.575 0 0 0 0

Odstranjevanje bele omele z 

odvozom odpada
kom 0 0 0 31.000 0 0 0 0

Odstranjevanje dreves z 

odvozom odpada
kom 0 8.760 0 8.760 53 15.493 177 177

Odstranjevanje panjev z 

odvozom odpada
kom 0 2.250 0 1.350 0 0 0 0

Razna manjša intervencijska 

dela
h 0 4.089 0 1.643 86 891 22 54

Arborist EUR 0 0 0 6.000 0 3.952 0 66

Sajenje, urejanje in vzdrževanje 

cvetličnih nasadov
 0 11.742 300 22.971 641 14.737 126 64

Delo h 0 0 300 13.971 641 6.641 0 48

Dobava materiala se obračuna 

sproti po dejanskih stroških
EUR 0 11.742 0 9.000 0 8.096 69 90

Urejanje in vzdrževanje 

nasadov v betonskih koritih
 664 13.134 178 1.924 29 690 5 36

Vzdrževanje in nega betonskih 

korit
h 0 0 178 1.924 29 690 0 36

Strokovna dela v parku h 664 13.134 0 0 0 0 0 0

Vzdrževanje in obnavljanje 

pešpoti in drugih utrjenih 

površin

 230 2.249 0 0 0 2.701 120 0

Vzdrževanje asfaltnih površin 

(brez dobave asfalta)
m2 0 0 0 0 0 2.701 0 0

Vzdrževanje makadamskih 

površin (brez dobave gramoza)
m2 230 2.249 0 0 0 0 0 0

Deponiranje odpadkov  0 0 0 0 81 5.707 0 0

Mešani komunalni odpadki t 0 0 0 0 42 4.582 0 0

Zeleni obrez t 0 0 0 0 34 676 0 0

Biološki odpadki t 0 0 0 0 2 120 0 0

Pometki t 0 0 0 0 3 330 0 0

Nepredvideni stroški  0 0 0 0 0 588 0 0

Nepredvideni stroški EUR 0 0 0 0 0 588 0 0
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redno zimsko vzdrževanje zelenih površin
izvajanje zimske službe na parkovnih površinah je že drugo 
leto izvzeto iz preostale zimske službe, tudi po proračunski 
postavki. čiščenje snega je usklajeno z aktivnostmi na ostalih 
površinah, smiselnost te ločene postavke pa se je že drugič 
pokazala kot smotrna glede na urejenost in pluženje parkovnih 
površin.

Krasitve mesta 
Krasitev mesta z izobešanjem zastav izvajamo v skladu 
s protokolom MoM ob praznikih, v času obiskov tujih 
državnikov, ob prireditvah in proslavah. ob enkratni krasitvi 
lahko na 41. obstoječih drogovih namestimo do 246 zastav. 
Sredstev za krasitve je vedno manj in aktivnosti so strogo 
vezane na aktivnosti mestnega protokola.

hranjenje prostoživečih živali
V zimskem času v sklopu javne higiene skrbimo za hranjenje 
prostoživečih živali na javnih površinah MoM, predvsem za 
labode in ptice, ki se ne selijo. Mile zime so prostoživečim 
živalim prijazne zime, saj omogočajo, da si živali same najdejo 
hrano. Sredstva na tej postavki so se v preteklih letih zmanjšala 
za 95 %.

redno zimsko vzdrževanje 
zelenih površin - proračun 
MoM

em Doseženo 2014 Plan 2015 Doseženo 2015 indeks indeks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dejavnost 511108  74 2.865 1.596 56.000 247 12.970 453 23

Strojno čiščenje h 24 1.025 550 23.490 90 3.844 375 16

ročno čiščenje h 50 819 946 15.510 52 852 104 5

Material € 0 1.020 100 17.000 21 3.638 357 21

Strojno pometanje po zimski 

službi
h 0 0 0 0 64 2.500 0 0

Strojna čiščenja cest - pometki t 0 0 0 0 19 2.002 0 0

odvoz odpadkov - pometki kom 0 0 0 0 1 134 0 0

em Doseženo 2014 Plan 2015 Doseženo 2015 indeks indeks

fizično € fizično € fizično € 8/4 8/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dejavnost 153006  10 14.915 10 16.633 8 9.812 66 59

Krasitve kpl 10 14.305 10 16.633 8 9.118 64 55

nabava zastav eUr 0 610 0 0 0 694 114 0

em Doseženo 2014 Plan 2015 Doseženo 2015 indeks indeks

fizično € fizično € fizično € 8/4 8/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dejavnost 511008  0 1.432 0 500 0 71 5 14

Hranjenje prostoživečih živali eUr 0 1.432 0 500 0 71 5 14
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redno zimsko vzdrževanje zelenih površin
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em Doseženo 2014 Plan 2015 Doseženo 2015 indeks indeks

fizično € fizično € fizično € 8/4 8/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dejavnost 511001  3.955 109.300 4.436 121.000 1.309 47.199 43 39

Strojno čiščenje cest h 1.493 59.644 1.650 65.122 74 5.923 10 9

Stojno čiščenje pločnikov h 117 3.898 150 5.000 78 2.599 67 52

Pobiranje listja s sesalcem h 489 14.541 480 14.270 0 0 0 0

Grabljanje listja h 1.414 11.830 1.600 13.388 0 0 0 0

Zatiranje plevela - delavec h 0 0 0 0 58 514 0 0

Strganje trave ročno h 0 0 0 0 221 2.290 0 0

Strojno struganje plevela h 13 109 40 335 201 7.851 7.218 2344

Košnja z nitko - silkanje h 0 0 0 0 208 2.394 0 0

Poltovorno vozilo h 0 0 0 0 86 2.140 0 0

Material-Boom efekt EUR 0 2.753 1 2.520 0 334 12 13

Ročno pranje stopnišč in 
podhodov

h 0 0 0 0 41 363 0 0

Pranje stopnišč in podhodov h 117 5.349 150 6.380 43 1.829 34 29

Škropljenje h 293 10.033 350 11.985 0 0 0 0

Poraba vode m3 0 0 0 0 108 78 0 0

Obdelava in odstranjevanje t 0 0 0 0 179 19.283 0 0

Odvoz odpadkov kom 19 1.143 15 2.000 12 1.602 140 80

Strojna čiščenja in druge storitve 
Na tem področju smo podizvajalec nosilca koncesije, podjetja 
Nigrad, za katerega opravljamo razna dela po naročilu. 
Zmanjšanje proračunskih postavk se pozna tudi v obsegu s 
strani Nigrada naročenih del. V letu 2015 se je v primerjavi z 
letom 2014 obseg naročenih del zmanjšal za 57 %, zaradi česar 

so nam prihodki upadli za 231 %. Dela, ki smo jih po naročilu 
izvajali, so bila strojno struganje plevela, zatiranje plevela, 
košnja s kosilnico z nitko, ročno pranje, pranje stopnišč in 
podhodov, odvoz odpadkov z obdelavo in odstranjevanjem. 
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Akvarij-terarij
tudi v letu 2015 smo dejavnost Akvarija-terarija zaupali 
podizvajalcu, podjetju nipa. 

em Doseženo 2014 Plan 2015 Doseženo 2015 indeks indeks

fizično € fizično € fizično € 8/4 8/6

Javni del 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dejavnost 511206  0 91.162 0 146.001 0 124.836 137 86

Akvarij terarij-sofinanciranje 
dejavnosti

eUr 0 91.162 0 146.001 0 124.836 137 86

em Doseženo 2014 Plan 2015 Doseženo 2015 indeks indeks

fizično € fizično € fizično € 8/4 8/6

Javni del 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SKUpAJ  0 148.127 0 179.109 0 41.499 28 23

Zimska služba eUr 0 148.127 0 179.109 0 41.499 28 23

Zimska služba 
Zimsko službo izvajamo kot podizvajalec nigrada, s katerim 
vsako leto sklenemo pogodbo. po njej smo zadolženi za 
čiščenje pločnikov in peš cone na levem bregu Drave, na 
Studencih in trgih ter za očiščenost pločnikov, stopnic in 
prehodov na pešce v Mariboru, pločnike v Limbušu in pekrah. 

V letu 2015 smo posodobili strojni park za izvajanje zimske 
službe z nakupom dveh traktorjev s pripadajočimi snežnimi 
plugi in posipalci za sol. V letu 2015 se je obseg naročenih del 
v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 72 %,prihodki pa so padli 
za 356 %.
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Akvarij-terarij
tudi v letu 2015 smo dejavnost Akvarija-terarija zaupali 
podizvajalcu, podjetju nipa. 
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Javni del 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SKUpAJ  0 148.127 0 179.109 0 41.499 28 23

Zimska služba eUr 0 148.127 0 179.109 0 41.499 28 23

Zimska služba 
Zimsko službo izvajamo kot podizvajalec nigrada, s katerim 
vsako leto sklenemo pogodbo. po njej smo zadolženi za 
čiščenje pločnikov in peš cone na levem bregu Drave, na 
Studencih in trgih ter za očiščenost pločnikov, stopnic in 
prehodov na pešce v Mariboru, pločnike v Limbušu in pekrah. 

V letu 2015 smo posodobili strojni park za izvajanje zimske 
službe z nakupom dveh traktorjev s pripadajočimi snežnimi 
plugi in posipalci za sol. V letu 2015 se je obseg naročenih del 
v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 72 %,prihodki pa so padli 
za 356 %.
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2.4.6  ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI
Gospodarsko javno službo oskrbe zapuščenih živali opravljamo 
po 5-letni koncesiji, ki nam je bila podeljena leta 2014. Službo 
izvajamo za MOM, 25 pogodbenih občin in 10 občin, s katerimi 
smo poslovali prek naročilnice po predhodnem obveščanju. 

V letu 2015 so uradni veterinarji Urada za varno hrano 
veterinarstvo in varstvo rastlin opravili nadzor nad delovanjem 
zavetišča in interne veterinarske ambulante.

infrastruktura zavetišča
Objekt zavetišča je v lasti MOM, z njim naše podjetje za čas 
trajanja koncesijskega razmerja zgolj upravlja in zanj plačuje 
tudi najemnino.

V letu 2015 smo napram letu 2014 uspeli zajeziti določene 
stroške. Največji strošek predstavlja strošek dela, ki ga tudi 
v prihodnje ne bomo mogli znižati, saj imamo v zavetišču 
zaposleno optimalno število ljudi za zagotavljanje vseh 
potrebnih procesov. 

Še zmeraj se soočamo z visokim stroškom najemnine za sam 
objekt, v katerem se izvaja zavetiška dejavnost, vendar glede 
na stališče lastnika (MOM) se temu strošku tudi v prihodnje ne 
bomo mogli izogniti. 

V letu 2015 smo znižali stroške tehničnega servisa, ker na 
samem objektu nismo opravili nobenih večjih posegov.
Stroški tekočega vzdrževanja so visoki, njihov pretežni del 

predstavlja strošek plina (UNP), ki se v ogrevalni sezoni 
porablja za ogevanje veterinarija in ostalih prostorov. Že od 
leta 2013 si prizadevamo za ureditev toplotne črpalke, a lastnik 
doslej ni ukrepal.

Poslovni izid je v primerjavi z letom 2014 slabši. Vzrok je 
izgubljen delovno-pravni spor, iz naslova katerega smo morali 
plačati odškodnino, kot je prikazano v poslovnem poročilu. 

Na številu posvojenih živali se še zmeraj pozna nestabilnost 
gospodarskega okolja, saj se za posvojitev odloča manj ljudi. 
To pa pomeni, da živali ostajajo v zavetišču tudi daljši čas, 
pri čemer je treba upoštevati, da stroške bivanja živali od 
30. dne naprej prevzema naše podjetje. Zaradi zaostrenih 
gospodarskih in socialnih razmer je manjše tudi 
pridobivanje sredstev iz naslova donacij in sponzorstev, čeprav 
smo v primerjavi z letom 2014 naredili pomemben pozitiven 
korak k povišanju teh sredstev.

Vsi stroški, ki jih prevzemamo nase, so dokaz, da dejavnost 
opravljamo s polno mero odgovornosti do okolja, v katerem 
živimo in delamo. 

Zavedamo se, da so časi težki in pred nami številni 
izzivi, vendar smo prepričani, da bomo z medsebojnim 
sodelovanjem in s podporo širše javnosti sledili našim ciljem in 
javno službo Zavetišča za živali vodili tako, kot si to zapuščene 
živali zaslužijo. Saj si zaslužijo, da je njihov prehodni dom v 
zavetišču tisto mesto, kjer se počutijo varne in zaželene. 
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2.5 TRŽNE DEJAVNOSTI
podjetja delujemo na trgu. Konkurenca je ostra in 
neusmiljena. Zmagajo tisti, ki so konkurenčni in se uspešno 
prilagajajo razmeram. edina stalnica na konkurenčnem trgu so 
spremembe. tega se zaposleni v podjetju zavedamo in temu 
se prilagajamo. V tržne dejavnosti spadajo: 
• pogodbeni odvozi,
• dejavnost mariborskih tržnic,

Pregled prihodkov, odhodkov in poslovnega izida po posameznih segmentih tržnih dejavnosti:

v €
Kesonski 
odvozi

Tržnica
ostale 

storitve
čistilni 
servis

Plinska 
elektrarna 
Pobrežje

olja, masti, 
pomije

prihodki skupaj  1.410.798  306.447  134.644  143.556  103.457  71.980 

odhodki skupaj  976.664  235.565  142.572  125.487  16.388  158.932 

Dobiček / izguba 434 .134 70 .882 - 7.928 18.069 87.069 - 86.953

v €
Komercia. 

stor. Jh
Nevarni 
odpadki

Fekalije
Plinska 

elektrarna 
Dogoše

Plakatiranje
Upravljanje 
stavb in AP

Skupaj tržne 
dejavnosti

prihodki skupaj  280.086 63.562 28.816  34.848  30.089 24.113  2.632.396 

odhodki skupaj 267.138 67.125 28.823  69.989  43.687 20.939  2.153.310

Dobiček / izguba 12.948 - 3 .563 -7  - 35 .141  - 13.599 3 .174 479.086

2.5.1 ZBirAnJe in oDVoZ 
oDpADKoV S KeSoni
čeprav količina odpadkov, zbranih s kesoni, še naprej upada, 
ostajajo kesonski odvozi še zmeraj najbolj dobičkonosna 
tržna dejavnost podjetja. odvoz odpadkov s kesoni različnih 
velikosti izvajamo tako med našimi uporabniki (fizične 
osebe), primarno ga koristijo gospodarski subjekti. tudi 
zaradi tega razmerja že četrto leto zaznavamo upad, kar je 
posledica gospodarske stagnacije oz. nadaljevanja slabega 
gospodarskega trenda na našem področju. 

Ker večino naročnikov predstavljajo gospodarski subjekti, 
smo se osredotočili na odpadke iz dejavnosti, ker se pojavljajo 
v velikih količinah in so tudi bistveno prispevali k dobremu 
poslovnemu izidu. porast kesonskih odvozov zaznavamo 
v primestnih občinah, kar pripisujemo boljši obveščenosti 
naših uporabnikov, saj smo v letu 2015, kot je mogoče 
prebrati v nadaljevanju, veliko sredstev vložili v obveščanje in 
ozaveščanje.

• čistilni servis,
• plakatiranje, 
• olja, masti in pomije,
• Mpe pobrežje, Dogoše, 
• druge komercialne storitve javne higiene,
• ostale tržne storitve.
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2.5.1 ZBirAnJe in oDVoZ 
oDpADKoV S KeSoni
čeprav količina odpadkov, zbranih s kesoni, še naprej upada, 
ostajajo kesonski odvozi še zmeraj najbolj dobičkonosna 
tržna dejavnost podjetja. odvoz odpadkov s kesoni različnih 
velikosti izvajamo tako med našimi uporabniki (fizične 
osebe), primarno ga koristijo gospodarski subjekti. tudi 
zaradi tega razmerja že četrto leto zaznavamo upad, kar je 
posledica gospodarske stagnacije oz. nadaljevanja slabega 
gospodarskega trenda na našem področju. 

Ker večino naročnikov predstavljajo gospodarski subjekti, 
smo se osredotočili na odpadke iz dejavnosti, ker se pojavljajo 
v velikih količinah in so tudi bistveno prispevali k dobremu 
poslovnemu izidu. porast kesonskih odvozov zaznavamo 
v primestnih občinah, kar pripisujemo boljši obveščenosti 
naših uporabnikov, saj smo v letu 2015, kot je mogoče 
prebrati v nadaljevanju, veliko sredstev vložili v obveščanje in 
ozaveščanje.

• čistilni servis,
• plakatiranje, 
• olja, masti in pomije,
• Mpe pobrežje, Dogoše, 
• druge komercialne storitve javne higiene,
• ostale tržne storitve.
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opravljanje zimske službe 
za tržno dejavnost

em
Doseženo 

2013 
Doseženo 

2014
Plan 2015

Doseženo 
2015

indeks indeks

 7/5 7/6

Naročniki 3 4 5 6 7 8 9

Strojno čiščenje h 334 191 220 246 129 112

Ročno čiščenje h 0 330 380 68 21 18

SKUPAJ h 334 521 600 314 60 52

2.5.2 MARIBORSKE TRŽNICE
Čeprav se nam je pogodba, po kateri upravljamo z devetimi 
lokacijami tržnic v mestu Maribor, iztekla 30.6.2015, smo v 
mesecu juniju podpisali aneks, s katerim smo upravljanje 
podaljšali do konca tekočega koledarskega leta. 

Ker je polovica leta minila v negotovosti, ali bomo z 
dejavnostjo upravljali naprej ali ne, na tržnicah nismo izvajali 
dodatnih aktivnosti, razen nujnih vzdrževalnih del. 
Do sprememb je prišlo na cvetlični tržnici ob pobreškem 
pokopališču, saj smo bili konec leta 2014 seznanjeni, da 
površina, na kateri izvajamo tržnično dejavnost, ni javna 
površina (torej v lasti Mestne občine Maribor), ampak zasebna 
površina v lasti podjetja Florina. Ker so prodajalci izrazili 
interes, da tržnica ostane na lokaciji, na kateri se nahaja že 
vrsto desetletij, smo s Florino sklenili najemno pogodbo, zato 
so se nam stroški najemnin v letu 2015 skladno z dogovorom 
povišali. Na poslovni rezultat leta 2015 je vplivala tudi 
razrešitev vprašanja obračunavanja najemnine za lokacijo 
cvetlične tržnice od pričetka upravljanja dejavnosti tržnic s 
strani Snage (1.10.2011) do začetka leta 2015, saj je bila Florina 
ves ta čas lastnica predmetne površine. Sklenili smo dogovor, 
po katerem smo najemnino za pretekla leta obračunali na 
osnovi podatkov iz leta 2015.

2.5.3 OSTALE TRŽNE DEJAVNOSTI
Zimsko službo opravljamo v podjetju tudi kot tržno storitev in 
jo ponujamo obstoječim in novim strankam. V letu 2015 je bila 
zima praktično zelena, zato smo opravili storitve zimske službe 
le v začetku leta za 13 strank. Kapacitete smo s ponudbami 
zapolnili, vendar je bila realizacija nizka. 

MENJAVA 
DEŽNiKoV

PoPrAVilo 
SToJNic

4x

5x

Poslovni rezultat tržnične dejavnosti je primerljiv z letom 
2014, prav tako nismo zaznali bistvenih sprememb pri številu 
prodajalcev, ki s plačevanjem dnevnih tržnin predstavljajo 
edini vir prihodka na tej dejavnosti. 

V letu 2016 želimo urediti vprašanje podelitve koncesije za 
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povezana z načrtovanimi in nujno potrebnimi vlaganji v 
nepremičnine, ki sodijo v to dejavnost. Zaradi nerešenih 
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2.5.4 čiStiLni SerViS
Aktivnosti čistilnega servisa so v porastu, tudi naša 
prepoznavnost na trgu v tem segmentu se veča. na področju 
dejavnosti čistilnega servisa izvajamo storitve za čisto in 
urejeno okolje, skrbimo za čiste in urejene pisarne, proizvodne 
prostore, trgovske objekte, garaže, skladišča in javne objekte. 
Med najpomembnejše storitve znotraj dejavnosti čistilnega 
servisa uvrščamo: 
• dnevna in specialna čiščenja poslovnih, industrijskih, 

trgovskih in drugih prostorov, 
• strojna in ročna pometanja manjših in večjih površin, 
• strojna čiščenja talnih oblog, odstranjevanje premazov in 

čistilni servis za tržno 
dejavnost
 

em
Doseženo 

2013
Doseženo 

2014
Plan 2015

Doseženo 
2015

indeks indeks

7/5 7/6

3 4 5 6 7 8 9

Dnevno čiščenje objektov h / 10.716 12.859 10.812 101 84

Generalna čiščenja h / 206 247 381 185 154

obratovanje MPE Pobrežje enota 2013 2014 2015

poraba plina na Mpe Sm3 698.461 1.405.653 1.260.434

električna energija oddana v omrežje kWh 796.265 1.602.483 1.436.930

prihodek iz prodaje e.e. € 46.136 77.862 56.359

prihodek iz subvencij e.e. € 16.610 44.260 44.530

Prihodek skupaj € 62 .746 122 .122 100.889

nanos novih,
• odstranjevanje grafitov in druga specialna čiščenja. 

V letu 2015 je bila realizacija primerljiva z letom 2014. izvajali 
smo čiščenja za energetiko, Marifarm, Večer, A-MB, Lutkovno 
gledališče Maribor, AMZS, Avto Krka in izvedli druge manjše 
enkratne posle, vendar smo zmanjšali stroške in optimizirali 
dejavnost. Dosegli smo pozitiven poslovni rezultat v tej 
dejavnosti, kjer je potencial za rast, vendar konkurenca zelo 
ostra. 

2.5.5 pLinSKA eLeKtrArnA 
poBreŽJe
obratovanje Male plinske elektrarne odlagališče 
Pobrežje v letu 2014

obratovanje elektrarne je v tekočem letu potekalo v skladu 
z razpoložljivimi količinami odlagališčnega plina. elektrarna 
je obratovala kontinuirano z občasnimi zastoji, ki so nastajali 
predvsem zaradi nihanj količine in kakovosti odlagališčnega 
plina. 

Podatki o proizvodnji električne energije v primerjavi z letom prej

Prihodek v € iz naslova obratovanja MPE Pobrežje

Zaradi upadanja količin odlagališčnega plina se postopoma 
zmanjšuje tudi proizvodnja električne energije. V tekočem letu 
je bila, glede na leto prej, proizvodnja električne energije večja 
predvsem zaradi okvar v predhodnem letu.

Glede na predhodno leto je prodajna cena električne 
energije padla, zvišala pa se je podpora, ki jo prejemamo kot 
proizvajalci električne energije iz obnovljivih virov.

2014

2015

2013 62.746

122.122

100.889



56

Letno poročiLo 2015

2.5.4 čiStiLni SerViS
Aktivnosti čistilnega servisa so v porastu, tudi naša 
prepoznavnost na trgu v tem segmentu se veča. na področju 
dejavnosti čistilnega servisa izvajamo storitve za čisto in 
urejeno okolje, skrbimo za čiste in urejene pisarne, proizvodne 
prostore, trgovske objekte, garaže, skladišča in javne objekte. 
Med najpomembnejše storitve znotraj dejavnosti čistilnega 
servisa uvrščamo: 
• dnevna in specialna čiščenja poslovnih, industrijskih, 

trgovskih in drugih prostorov, 
• strojna in ročna pometanja manjših in večjih površin, 
• strojna čiščenja talnih oblog, odstranjevanje premazov in 

čistilni servis za tržno 
dejavnost
 

em
Doseženo 

2013
Doseženo 

2014
Plan 2015

Doseženo 
2015

indeks indeks

7/5 7/6

3 4 5 6 7 8 9

Dnevno čiščenje objektov h / 10.716 12.859 10.812 101 84

Generalna čiščenja h / 206 247 381 185 154

obratovanje MPE Pobrežje enota 2013 2014 2015

poraba plina na Mpe Sm3 698.461 1.405.653 1.260.434

električna energija oddana v omrežje kWh 796.265 1.602.483 1.436.930

prihodek iz prodaje e.e. € 46.136 77.862 56.359

prihodek iz subvencij e.e. € 16.610 44.260 44.530

Prihodek skupaj € 62 .746 122 .122 100.889

nanos novih,
• odstranjevanje grafitov in druga specialna čiščenja. 

V letu 2015 je bila realizacija primerljiva z letom 2014. izvajali 
smo čiščenja za energetiko, Marifarm, Večer, A-MB, Lutkovno 
gledališče Maribor, AMZS, Avto Krka in izvedli druge manjše 
enkratne posle, vendar smo zmanjšali stroške in optimizirali 
dejavnost. Dosegli smo pozitiven poslovni rezultat v tej 
dejavnosti, kjer je potencial za rast, vendar konkurenca zelo 
ostra. 

2.5.5 pLinSKA eLeKtrArnA 
poBreŽJe
obratovanje Male plinske elektrarne odlagališče 
Pobrežje v letu 2014

obratovanje elektrarne je v tekočem letu potekalo v skladu 
z razpoložljivimi količinami odlagališčnega plina. elektrarna 
je obratovala kontinuirano z občasnimi zastoji, ki so nastajali 
predvsem zaradi nihanj količine in kakovosti odlagališčnega 
plina. 

Podatki o proizvodnji električne energije v primerjavi z letom prej

Prihodek v € iz naslova obratovanja MPE Pobrežje

Zaradi upadanja količin odlagališčnega plina se postopoma 
zmanjšuje tudi proizvodnja električne energije. V tekočem letu 
je bila, glede na leto prej, proizvodnja električne energije večja 
predvsem zaradi okvar v predhodnem letu.

Glede na predhodno leto je prodajna cena električne 
energije padla, zvišala pa se je podpora, ki jo prejemamo kot 
proizvajalci električne energije iz obnovljivih virov.

2014

2015

2013 62.746

122.122

100.889

57

snaga d.o.o.

odpadna jedilna olja in 
masti - zbrane količine

em
Doseženo 

2013
Doseženo 

2014
Plan 2015

Doseženo 
2015

indeks indeks

3 4 5 6 7 7/5 7/6

SKUPAJ l 62.193 54 .223 50 .018 45 .882 85 92

Biološko razgradljivi 
kuhinjski odpadki - zbrane 
količine

em
Doseženo 

2013
Doseženo 

2014
Plan 2015

Doseženo 
2015

indeks indeks

3 4 5 6 7 7/5 7/6

SKUPAJ l 641 .211 533.349 706 .030 342.909 64 49

2.5.6 ZBIRANJE ODPADNIH 
JEDILNIH OLJ IN BIOLOŠKO 
RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH 
ODPADKOV

2.5.7 KOMERCIALNE STORITVE 

V tem segmentu smo bili v letu 2015 zelo uspešni. Pridobili 
smo nove posle in čistili šotore ter okolico v centru za 
migrante v Šentilju, saj smo bili ob pravem času na pravem 
mestu - od oktobra do decembra. Aktivno smo pridobivali tudi 
nove manjše posle in optimizirali izvedbo posameznih del. 

V komercialne storitve javne higiene uvrščamo storitve 
povezane s čiščenjem in urejanjem zelenih površin, ki jih 
opravljamo tudi za upravnike večstanovanjskih stavb in 
druge pogodbene partnerje, ki koristijo našo konkurenčno 
prednost odzivnosti in »storitve iz ene roke«. V tem segmentu 
ocenjujemo možnosti za rast in razvoj tudi v prihodnjem letu. 
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2.5.9 črpAnJe FeKALiJ 
in preDirAnJe HiŠne 
KAnALiZACiJe
Storitve črpanja fekalij in prediranja hišne kanalizacije 
nam upadajo. V letu 2015 smo na trgu opravili slabih 40 %, 
preostali del smo izvedli za lastne potrebe (zavetišče, zaprta 
odlagališča).

črpanje fekalij in 
prediranje kanalizacije

em
Doseženo 

2013
Doseženo 

2014
Plan 2015

Doseženo 
2015

indeks indeks

7/5 7/6

3 4 5 6 7 8 9

črpanje fekalij m3 3.484 3.816 4.388 3.258 85 74

prediranje kanalizacije ura 54 55 64 18 33 28

2.5.10 pLinSKA eLeKtrArnA 
DoGoŠe

proizvodnja električne energije v tekočem letu je bila v največji 
meri odvisna od razpoložljivih količin odlagališčnega plina, te 
pa so bile v tekočem letu nižje od predvidenih.

razlog za nižje količine plina so glede na opazovanje slabše 
vlaženje telesa odlagališča oz. delovanje sistema za vlaženje. 
Še zmeraj opažamo večji padec količin plina iz t. i. vmesnih 
poljih odlagališča. 

pretok odlagališčnega plina, ki je energetski vir elektrarne, 
bo tudi v bodoče odvisen od funkcionalnega stanja delov na 
odlagališču ter možnosti zagotavljanja enakomernega vlaženja 
telesa odlagališča, propustnosti baliranih odpadkov ipd. ter 
poteka biološkega procesa razgradnje

Podatki o proizvodnji električne energije v primerjavi z letom prej

Prihodek v € iz naslova obratovanje MPE Dogoše 

obratovanje MPE Dogoše enota 2013 2014 2015

poraba plina na Mpe Sm3 732.050 424.868 319.067

električna energija oddana v omrežje kWh 1.095.356 635.724 477.416

prihodek iz prodaje e.e. € 51.767 26.803 20.147

prihodek iz subvencij e.e. € 7.087 17.558 14.795

Prihodek skupaj € 58 .853 44 .361 34.942

2014

2015

2013 +58.853

+44.361

+34.942
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Plakatiranje
em

Doseženo 
2013

Doseženo 
2014

Plan 2015
Doseženo 

2015

indeks indeks

7/5 7/6

3 4 5 6 7 8 9

Plakatiranje - MOM plakat B1- kos 6.232 6.432 7.397 4.538 71 61

2.5.11 PLAKATIRANJE
V Mariboru izvajamo plakatiranje na 546 plakatnih mestih 
velikosti B1 na 37 različnih lokacijah. V letu 2015 smo pričeli s 
pospeševanjem prodaje in akcijami na področju plakatiranja, 
vendar nam zaradi manjšega števila prireditev obseg 
zasedenih plakatnih mest upada. Veliko plakatiranja opravimo 
tudi brezplačno, predvsem za dogodke, ki potekajo pod 
pokroviteljstvom MOM ali po akcijskih cenah. 

2.5.12 UPRAVLJANJE STAVB
Upravljanje stavb opravljamo v okviru tržnih storitev. 
Upravljamo le z eno več lastniško stavbo, to je Avtobusna 
postaja v Mariboru, ki je v večinski lasti MOM. Kljub velikim 
zapletom in nerešenim lastniškim vprašanjem, rešujemo 
odprto in tekočo problematiko. Poslovanje je pozitivno. 
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2.6 TRAJNOSTNI 
RAZVOJ
2.6.1 KADroVSKe ZADeVe

poročilo s področja kadrovskih zadev obsega statistični prikaz 
strukture zaposlenih, odsotnosti z dela, področje usposabljanja 
zaposlenih, nagrajevanja in ugodnosti za zaposlene ter 
organizacijsko klimo.

področje urejanja kadrovskih zadev izvajamo v skladu z 
delovno-pravnimi predpisi, in sicer z Zakonom o delovnih 
razmerjih, Zakonom o evidencah na področju dela in socialne 
varnosti, Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in 
nekaterih drugih prejemkov, Zakonom o varnosti in zdravju pri 
delu, Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti, podjetniško 
kolektivno pogodbo ter na podlagi drugih predpisov in 
internih aktov družbe, ki urejajo to področje. 

V letu 2015 smo uspešno sodelovali s Centri za socialno delo v 
mreži organizacij, ki sodelujejo pri izvrševanju dela v splošno 
korist. Dela v splošno korist so v podjetju opravljali 3 napoteni 
kandidati s strani Centra za socialno delo, ki so opravili skupno 
500 delovnih ur.

V okviru dela z mladimi omogočamo opravljanje t. i. instituta 
praktičnega usposabljanja pri delu (pUD) kot oblike obvezne 
prakse dijakov in študentov po programih višjega strokovnega 
izobraževanja in srednješolskega izobraževanja, ki se opravlja 
v dogovoru s šolami. V letu 2015 je pUD opravljalo 11 dijakov in 
študentov.

Stopnja 
izobrazbe 
/ leto

i.-iii. stopnja 
izob.

iV. stopnja izob. V. stopnja izob. Vi. stopnja izob.
Vii.-iX. stopnja 

izob.
Skupaj

število
delež 

%
število

delež 
%

število
delež 

%
število

delež 
%

število
delež 

%
število

delež 
%

2013 52 26% 73 37% 33 17% 11 6% 28 14% 197 100

2014 47 24% 73 38% 33 17% 10 5% 30 16% 193 100

2015 48 26% 67 36% 29 16% 11 6% 29 16% 184 100

V poslovnem letu 2015 smo preko študentskih servisov 27 
otrokom zaposlenih (dijakom in študentom) omogočili 
opravljanje počitniškega dela.

Število in struktura zaposlenih 
Število zaposlenih v letu 2015 se je v primerjavi z letom 2014 
zmanjšalo, povečalo pa se je število oseb, ki je svoje delo v 
družbi opravljajo preko agencije za posredovanje delovne sile, 
predvsem zaradi občasne narave dela v posameznih delovnih 
procesih. 

Skupno število vseh, ki opravljajo delo v podjetju, se je 
povečalo, zlasti iz naslova krepitve dejavnosti objektnega 
servisa – storitve na in v okolici objektov ter čiščenja centra 
za migrante v Šentilju. V letu 2014 je tako delo v podjetju 
opravljalo skupaj 265 oseb, v letu 2015 pa 272 oseb (podatki na 
dan 31.12. posameznega leta).

izobrazbena struktura zaposlenih
Število zaposlenih po stopnji izobrazbe izkazuje število 
zaposlenih po dejansko pridobljeni izobrazbi (in ne stopnje 
zahtevane za zasedbo posameznega delovnega mesta), in 
sicer upoštevaje ravni izobrazbe po dosedanjih programih in 
po novih »bolonjskih« programih. V tabeli niso zajeti agencijski 
delavci, ki v dobrih 96 % opravljajo operativna dela, za katera 
je zahtevana izobrazba do vključno iV. stopnje.

podatki o številu zaposlenih po stopnji izobrazbe so odraz 
potreb po delavcih brez poklicnih znanj (smetar, čistilec) po 
standardni klasifikaciji poklicev, in sicer za izvajanje osnovnih 
– temeljnih dejavnosti podjetja kot so ravnanje z odpadki, 
čiščenja javnih površin ipd.
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Starostna struktura zaposlenihizobrazbena struktura zaposlenih

Boleznine

V podjetju zaposleni invalidi 
Na dan 31.12.2015 smo zaposlovali 13 oseb s statusom invalida 
III. kategorije, kar predstavlja 7,07 % zaposlenih, s čimer 
dosegamo zahtevane kvote zaposlenih invalidov v skladu s 
predpisi, ki urejajo področje zaposlovanja invalidov.
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Poškodbe na delu do 30 dni 1.340 1.862 1.317 71

Boleznine in poškodbe izven dela nad 30 dni 6.703 9.700 12.451 128

Poškodbe na delu nad 30 dni 2.703 2.561 1.938 76

Nega družinskega člana 682 806 713 88

Krvodajalstvo 63 23 65 283

SKUPAJ boleznine 22.790 29.256 30 .220 103

odsotnost z dela
Delež drugih upravičenih odsotnosti z dela se je v letu 
2015 dvignil za 3,3 %, in sicer na račun le dveh od postavk 
odsotnosti z dela (dolgotrajne odsotnosti iz naslova boleznin in 
poškodb izven dela nad 30 dni in krvodajalstva).
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od celotnega števila ur odsotnosti zaradi boleznin gre na 
račun le enajstih zaposlenih približno 15.780 ur odsotnosti (od 
tega le en zaposleni v posledici celoletne odsotnosti v obsegu 
2.088 ur ter štirje v odsotnosti 1.625 ur, 1.535 ur, 1.366 ur ter 
1.284 ur odsotnosti). 

iZoBrAŽEVANJE iN USPoSABlJANJE
V redne programe usposabljanj za pridobitev formalne 
stopnje izobrazbe je bil v letu 2015 vključen 1 zaposlen (smer 
management znanja), vendar njegova šolnina ne predstavljata 
stroška, saj je vpisan v redni študij. 

Usposabljanja so se v letu 2015 vršila znotraj plana usposabljanj 
za leto 2015: 
• izvajala so se notranja in zunanja usposabljanja;
• uvedena so bila 10-minutna usposabljanja prenosa znanj iz 

zunanjih usposabljanj;
• 46 od skupno 121 usposabljanj je bilo izvedenih v okviru 

KoC-a (zaključek projekta 31.08.2015);
• v njih je bilo vključenih približno 190 oseb na ravni podjetja.

V okviru projekta KoC eko profili smo kot nadgradnjo 
teoretičnega notranjega usposabljanja v obliki javne 
konference pod naslovom ravnanje z odpadki v našem 
vsakdanu – iz prakse v prakso, ki je potekala v ormožu, 
22.11.2014, in kot zaključni dogodek projekta KoC organizirali 
strokovno ekskurzijo – ogled dobrih praks dejavnosti in 
objektov ravnanj z odpadki, in sicer oKp rogaška Slatina 
d.o.o. (zbirni center in center ponovne uporabe ter Kostak 
d. d. - obdelava odpadkov). najbolj aktivnim v projektu smo 
tudi podelili zahvale pomoč pri uspešni izvedbi in zaključku 
projekta.
 
S strani Javnega sklada rS za razvoj kadrov in štipendiranje 
smo bili kot primer dobre prakse vabljeni na različne javne 

kadrovske dogodke, z namenom predstaviti pomen vlaganja v 
kadre in aktivne vloge kadrovske funkcije. 

S strani Zbornice komunalnega gospodarstva smo bili 
povabljeni k sodelovanju na 5. problemski konferenci 
komunalnega gospodarstva v rogaški Slatini, 18.9.2015, ko se 
je tam odvijal Kompetenčni center eko profili oz. smo govorili 
o pomenu vlaganja v kadre. V okviru trajanja projekta KoC 
eko profili je bilo izvedenih 292 vseh usposabljanj; od tega 33 
notranjih (27 v naši organizaciji in izvedbi).

UgoDNoSTi ZA ZAPoSlENE
Zaposlenim zagotavljamo pravočasno in ustrezno plačilo za 
delo, skupaj z vsemi dodatki. Zaposleni so na podlagi podjetniške 
kolektivne pogodbe prav tako upravičeni do dodatnih 
odsotnosti z dela z nadomestilom plače, solidarnostnih pomoči, 
plačila kolektivnega nezgodnega zavarovanja in dodatnega 
zdravstvenega zavarovanja ter do delnega plačila dodatnega 
pokojninskega zavarovanja (ii. steber).

V okviru delovanja Športnega društva Snaga, katerega 
delovanje podjetje podpira, je bil zaposlenim v letu 2015 
ponujen pester in širok nabor aktivnosti, podjetje zaposlenim 
zagotavlja tudi vstopnice za koncerte in prireditve, v 
sodelovanju s sindikatom pa organiziramo druženje izven 
delovnega časa (pikniki, dan odprtih vrat, novoletna zabava).

Zaposlenim nudimo koriščenje lastnih počitniških kapacitet 
po netržnih cenah. to pomeni, da je bivanje v njih v glavni 
sezoni tudi do 40 % ugodneje kot bivanje v primerljivih 
namestitvah ponujajo turistične agencije. Zaposlenim so bili 
na voljo: apartma v Moravskih toplicah s kopalnimi kartami, 
bivalni kontejner v čateških toplicah s kopalnimi kartami, 
mobilna hišica v kampu Colone v Balah in v kampu Kozarica v 
pakoštanih. 
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orgANiZAciJSKA KliMA
Merjenje organizacijske klime izvajamo, ker se zavedamo, 
da ugodna organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo 
in zavzetost vseh zaposlenih ter uspešnost poslovanja in 
doseganja ciljev podjetja. Organizacijsko klimo merimo z 
vprašalnikom, ki je sestavljen iz dveh delov: 

Zaposleni so zadovoljni na svojih delovnih mestih

Motivatorji

• 1. del, v katerem ugotavljamo mnenje zaposlenih o 
različnih dimenzijah klime, kot so: zavzetost in odnos do 
kakovosti, pripravljenost za spremembe in inovativnost, 
vizija in stabilnost, odnosi in pravičnost, usposabljanje 
in vključenost, jasnost zahtev in nagrade, vodenje, 
komuniciranje, osebni razvoj in kariera, enake možnosti ter 
usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;

• 2. del, v katerem ugotavljamo, kaj zaposlene najbolj in kaj 
najmanj motivira pri njihovem delu. 

Naše zaposlene najbolj motivirajo plača, dobri odnosi s 
sodelavci in varnost zaposlitve, pri čemer torej ne odstopamo 
od ključnih motivatorjev v večini podjetij na slovenskem 
trgu. Kot pozitivno ocenjujemo, da so zaposleni motivator 
»raznoliko in odgovorno delo« ocenili v povprečju zelo dobro, 
kar pomeni, da zaupajo v svoje sposobnosti in so pripravljeni 
za skupne cilje narediti več.

Operativno opravljanje storitev
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organizacijska klima je v primerjavi z letom 2014 v letu 2015 
nekoliko padla. razloge za upad gre iskati v nekajkratni 
menjavi vodstva podjetja v letu 2013 in tudi v 2015. Zaposleni 
so zaradi tega izpostavljeni prilagajanju načinu vodenja, 
komuniciranja, premagujejo strah pred izgubo zaposlitve ipd.

VArSTVo Pri DElU
na področju varnosti in zdravja pri delu smo v letu 2015 izvajali 
naslednje aktivnosti: 

• redna usposabljanja iz varstva pri delu in požarnega 
varstva, 

• usposabljanje za varnost in zdravje pri delu za upravljavce 
viličarjev,

• usposabljanje za varnost in zdravje pri delu za upravljavce 
hidravličnih dvigal na tovornih vozilih,

• usposabljanje za varnost in zdravje pri delu z motorno žago,
• usposabljanje za varnost in zdravje pri delu na višini,
• notranja usposabljanja, kot npr. varno delo v prometu in 

prva pomoč ob nesrečah, 
• napotitev na usposabljanje odgovornih oseb za začetno 

gašenje in izvajanje evakuacije,
• prikaz gašenja ter evakuacija za vse zaposlene,
• preventivni zdravniški pregledi se izvajajo v skladu z 

zdravstveno oceno tveganja v pooblaščeni ambulanti 
medicine dela, prometa in športa, 

• izpeljano je bilo preventivno cepljenje proti gripi in 
klopnemu meningitisu, tetanusu ter steklini, 

• aktivnosti, vezane na izvajanje promocije zdravja na 
delovnem mestu.

Poškodbe pri delu
na delu je bilo v letu 2015 poškodovanih 11 zaposlenih (od tega 
10 moških in 1 ženska), kar je enako številu poškodovanih na 
delu kot v letu 2014. 

Številčno najbolj zastopane med zaposlenimi so 
bolezni gibal.

Aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu
plan aktivnosti promocije zdravja za leto 2015 smo naredili 
na podlagi poročil o opravljenih preventivnih zdravstvenih 
pregledih zaposlenih v podjetju s strani pooblaščene zdravnice 
MDpŠ in rezultatov med zaposlenimi izvedene ankete o 
zadovoljstvu s promocijo zdravja v podjetju.

Številčno najbolj zastopane med zaposlenimi so bolezni 
gibal.

Aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu smo v letu 
2015 izvajali znotraj načrta promocije zdravja na delovnem 
mestu; od skupaj 8. planiranih aktivnosti je bilo izvedenih 
7 aktivnosti, nerealizirana pa je ostala 1 aktivnost (premalo 
interesa s strani zaposlenih). Dodatno je bilo izvedenih še 5 
aktivnosti. izvajali smo aktivnosti kot npr.: 
• razna predavanja (zdrava prehrana, stres),
• zdrava prehrana v obliki tedenske ponudbe jabolk na 

sedežu podjetja, 
• skupni prostor za sprostitev in druženje ter prostor za 

shranjevanje koles, 
• ure odprtih vrat z direktorjem, 
• začnimo teden z lepo mislijo,
• aktivnosti, izvajane v okviru pridobljenega certifikata družini 

prijazno podjetje (otroški bonus, novoletno obdarovanje 
otrok zaposlenih …), usposabljanja s področja promocije 
zdravja pri delu,

• aktivnosti izvajane v okviru Športnega društva Snaga,
• dejavnosti informiranja o promociji zdravja in pomenu 

zdravega načina življenja.
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2.6.2 VARSTVO OKOLJA

SiSTEM rAVNANJA Z oKolJEM in SiST iSo 
14001:2004 in BS-ohSAS 18001:2007

V podjetju je vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem (SRO) 
v skladu z mednarodnim standardom za varstvo okolja SIST 
ISO 14001:2004/Cor.1:2009, v tekočem letu pa je bil uveden še 
standard BS OHSAS 18001:2007 za varnost in zdravje pri delu. 

Celovit sistem ravnanja z okoljem je bil v uveden v letu 2009 z 
dopolnitvijo sistema kakovosti ter politiko in poslovnikom za 
sistem vodenja.

Prizadevamo si biti okolju prijazno podjetje, ki svoje dejavnosti 
izvaja brez nepotrebnih in nesprejemljivih tveganj za 
zaposlene, odjemalce in okolje.

Z uvedbo in nadgrajevanjem sistema ravnanja z okoljem 
je družba prepoznala okoljske vidike ter opredelila sledeče 
okoljske cilje:
• želimo biti sinonim in vzgled pravilnega ravnanja z okoljem,
• spodbujati in pospeševati razvoj postopkov in procesov v 

smislu stalnega izboljševanja okoljevarstvenih karakteristik 
in zmanjševanja obremenjevanja okolja,

• izboljšanje učinkovitosti izrabe virov ter ustvarjanje varnega 
delovnega okolja,

• organiziran ekološki in racionalni pristop k ravnanju z 
odpadki ter zmanjševanje deleža odpadkov,

• osveščanje in informiranje uporabnikov in javnosti v smislu 
okoljskih vidikov, 

• uporaba okolju prijaznih delovnih sredstev in postopkov.

V skladu z okoljskimi vidiki, opredeljenimi z dokumentacijo 
sistema ravnanja z okoljem, je bilo v letu 2015 sprejetih več 
okvirnih ter izvedbenih okoljskih ciljev v ključnih procesih.

Okvirni in izvedbeni okoljski cilji za predhodno leto so 
zbrani v seznamu OBO 73, kjer so opredeljena področja, viri 
obremenjevanja okolja, okvirni cilji, izvedbeni cilji, spremljanje 
in merljivost, sredstva in roki ter odgovornost.
Za leto 2015 je bilo zastavljenih 5 izvedbenih okoljskih ciljev, in 
sicer za področja: logistika, zbiranje in redni odvoz nenevarnih 

komunalnih odpadkov s smetarskimi vozili, javne higiene ter 
zaprtih odlagališč.

V okviru zastavljenih ciljev smo izvajali sledeči razvojni 
programi ravnanja z okoljem:
• Optimizacija delovnih procesov javne higiene za 

poltovorna vozila: prepoznavanje možnih oblik prihrankov 
z optimiranjem, zniževanje porabe goriva in emisij CO2, 
določanje optimalnih logističnih poti.

• Zbiranje in redni odvoz nenevarnih komunalnih odpadkov s 
smetarskimi vozili. Nabava in uvedba sodobnih smetarskih 
vozil: dve smetarski vozili z evro 6 motorji, napredna 
oprema, nižja poraba goriva in emisije, znižanje emisij 
ogljikovega dioksida.

• Nabava in uvedba vozil na stisnjen zemeljski plin: za 
potrebe obnove voznega parka eno poltovorno vozilo in 
eno smetarsko vozilo nosilnosti 7t z napredno opremo, 
uporaba ekološko čistejšega goriva, nižja poraba goriva in 
emisij. Izvedbeni cilj je zastavljen v okviru usmeritve mesta 
Maribor k uporabi stisnjenega zemeljskega plina CNG v 
javnem prometu.

• Nabava in uvedba vozila na električni pogon za čiščenje 
mesta, kot prevozno sredstvo za učinkovito in ekološko 
gibanje pri urejanju javnih površin z nižjimi emisijami hrupa 
in emisijami v zrak.

• Obnova biološke čistilne naprave za pred čiščenje izcednih 
vod na odlagališču Metava.

V okviru optimizacije delovnih procesov javne higiene je 
bilo opravljeno sledenje poltovornih vozil, zbiranje podatkov 
s posnetkom obstoječega stanja. Na podlagi dobljenih 
rezultatov bomo opravili še logistično optimiranje procesa s 
poltovornimi vozili.

Uvedba sodobnih smetarskih vozil je bila realizirana deloma. 
Od predvidenih dveh vozil je bilo nabavljeno in uvedeno eno 
vozilo, predvsem zaradi spreminjanja razmer na tržišču.
Program za nabavo in uvedbo vozila na stisnjen zemeljski 
plin ni bil realiziran. Razlog za to so bile pomanjkljive 
tehnične možnosti, saj v tem trenutku na tržišču (še) ni vozil 
s pričakovanimi tehničnimi karakteristikami oz. močmi, ki 
ustrezajo potrebam za pogon hidravlike. Zaradi tega smo bili 
promorani razpis za vozilo razveljaviti.
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program za uvedbo električnih vozil je bil realiziran. Za 
potrebe prevozov čiščenja na javnih površinah so bila uvedena 
lahka tovorna trikolesa na električni pogon.

obnova biološke čistilne naprave na odlagališču Metava je bila 
izvedena deloma v okviru vzdrževanja in popravil sklopov za 
prečrpavanje izcedne vode, prezračevanje in delno krmiljenje 
sklopov.

Aktivnosti, načrtovane zaradi klimatskih sprememb oz. 
zniževanja emisij ogljikovega dioksida, so bile načrtovane v 
okvirnih ter izvedbenih okoljskih ciljih in programih ravnanja 
z okoljem. Med te aktivnosti sodijo programi za uvedbo 
sodobnih vozil za zbiranje in prevoz odpadkov, in sicer: 
smetarska vozila, vozila oz. stroji za delo na javnih površinah 
za čiščenje ter zimsko službo ter ostala namenska vozila za 
zbiranje in prevoze (sodobni evro 6 motorji). Cilja prenove na 
področju vozil sta zniževanje porabe goriva ter nižanje emisij 
Co2 ter drugih onesnaževal v zrak.

na zniževanje emisij Co2 ter zmanjševanje porabe goriva 
bistveno vpliva tudi dobro logistično načrtovanje prevozov, 
vključno s spremljanjem porabe goriva in analize.
Med aktivnosti sodijo tudi aktivnosti varstva okolja na zaprtih 
odlagališčih. na zaprtem odlagališču pobrežje in odlagališču 
Dogoše kontinuirano poteka aktivno odplinjanje. odlagališčni 
plin vsebuje metan, Co2, dušik ter manjše količine ostalih 
plinov. pri tem ima metan CH4 še 21-krat višji toplogredni 
učinek glede na Co2.

na odlagališčih obratujejo naprave in napeljave za odplinjanje, 
sežig oz. energetsko uporabo odlagališčnega plina: plinske 
instalacije, plinski črpalni postaji z baklo ter plinski elektrarni za 

proizvodnjo električne energije. 

S tovrstno tehnologijo dosegamo dvakratni učinek. prvi je 
zbiranje odlagališčnega plina ter preprečevanje emisij metana 
v zrak in posledično toplogrednih učinkov s sežigom oz. 
energetsko uporabo. V letu 2015 je bilo na obeh odlagališčih 
skupaj zbranih 1,8 milijona m3 odlagališčnega plina.
Drugi učinek je uporaba odlagališčnega plina kot goriva, ki je 
povračljiv vir energije in kot energent nadomešča druge vire 
oz. fosilna goriva.

V okviru razvoja storitve je bila v letu 2015 v ospredju 
racionalizacija ter okolju prijazno ravnanje z odpadki. na 
tem področju je potekalo dopolnjevanje ločenega zbiranja 
odpadkov ter informiranje povzročiteljev. Kot razvojni projekt 
je bila v ospredju gradnja objekta za obdelavo odpadkov.

V okviru procesov v sistemu ravnanja z okoljem poteka 
tudi monitoring energetskih medijev in odpadkov. V okviru 
monitoringa spremljamo porabo plina, električne energije, 
porabo vode, količine zbranih odpadkov ter porabe goriva. 
izsledki monitoringov se zbirajo in vrednotijo z dokumentacijo 
v sistemu ravnanja z okolje. namen monitoringov je 
racionalna raba virov in nižanje porab energentov.

V okviru sistema za varno delo ter standarda BS oHSAS 
18001:2007 je podjetje v tekočem letu uvedlo enoten postopek 
za varno delo. Standard je bil vključen z dopolnitvijo 
obstoječega sistema vodenja. Uvedeni so bili zapisi za 
spremljanje vidikov varnosti za preglede v enotah podjetja. 
Za tekoče leto je bil pripravljen in realiziran tudi načrt za 
promocijo zdravja na delovnem mestu.
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obstoječega sistema vodenja. Uvedeni so bili zapisi za 
spremljanje vidikov varnosti za preglede v enotah podjetja. 
Za tekoče leto je bil pripravljen in realiziran tudi načrt za 
promocijo zdravja na delovnem mestu.
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2.6.3 KAKOVOST POSLOVANJA
2.6.3.1 SISTEM VODENJA KAKOVOSTI PO 
STANDARDU SIST ISO 9001:2008 

V podjetju je uveden sistem vodenja kakovosti (SVK) v skladu 
z mednarodnim standardom SIST ISO 9001:2008 ter sistem 
ravnanja z okoljem (SRO) po standardu SIST ISO 14001:2004. V 
letu 2015 je podjetje uvedlo še standard BS OHSAS 18001:2007 
za varnost in zdravje pri delu.
Vsi standardi so v podjetju združeni v enotnem sistemu 
vodenja.

V okviru izvajanja sistema vodenja kakovosti smo usmerjeni 
k uresničevanju načel, ki so bistvenega pomena za uspešno 
delovanje gospodarskih družb. Ta osnovna načela so 
usmerjenost k odjemalcu, voditeljstvo, vključenost zaposlenih, 
procesni pristop dela, sistemski pristop vodenja, nenehno 
izboljševanje, odločanje na podlagi dejstev ter uresničevanje 
vzajemno koristnih odnosov s partnerji, ki jih je potrebno 
upoštevati in nadgrajevati pri nadaljnjem razvoju.

Temeljni dokument enovitega sistema je politika podjetja. 
Politika kakovosti in ravnanja z okoljem daje v ospredje 
prepoznavnost podjetja, kakovost storitev, stalno preverjanje, 
strokovnost zaposlenih, upoštevanje predpisov ter ustrezno 
opremljenost za delo. Na področju okolja prepoznavamo 
okoljske vidike, uresničujemo razvoj in izboljševanje, 
učinkovito izrabljamo vire ter uporabljamo okolju prijazna 
sredstva in postopke.

Za uresničevanje navedenih vrednot in delovanje sistema 
imamo sprejet poslovnik, sistemske postopke in delovna 
navodila ter ostalo dokumentacijo.

Za tekoče leto 2015 smo izdelali plan aktivnosti za vzdrževanje 
in dopolnjevanje sistema vodenja kakovosti in sistema 
ravnanja z okoljem.

Glede na plan so bile tako izvržene potrebne aktivnosti 
v prvem polletju. Te so zajemale pregled in dopolnitev 
poslovnika, pregled glavnih, vodstvenih in podpornih 
procesov v podjetju, pregled in izdelavo poročil ter enovito 
poročilo za predhodno leto, pregled plana poslovanja in 
drugo.

Do aprila 2015 so bili na podlagi sprejetih okvirnih in 
izvedbenih okoljskih ciljev izdelani programi ravnanja z 
okoljem.

V maju 2015 smo opravili redne notranje presoje, ki so jih 
izvajali usposobljeni notranji presojevalci. Opravljenih je bilo 
14 notranjih presoj za področja vodenje podjetja, vzdrževanje 
sistema, zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov, javna 
higiena, zimska služba, plakatiranje, razvoj storitve, logistika in 
vzdrževanje, nabava, informatika, tehnična priprava storitev, 
kadri, odvoz odpadkov s kesoni in zbirni centri. Na presojah 
je bilo podanih 14 priporočil za izboljšave, neustreznosti pa ni 
bilo ugotovljenih.

V mesecu juniju 2015 je bila izvedena zunanja recertifikacijska 

oz. obnovitvena presoja sistema. Presojo je opravila družba za 
certifikacijo TUV Austria. 
V okviru presoje so bila pregledana sledeča področja: 
vodstvo družbe, sistem ravnanja z okoljem z okoljskimi vidiki, 
monitoringi i. d., kadrovska služba, nabava, priprava dela, 
elektronsko vodenje dokumentacije, razvoj, prodaja, zbiranje 
in odvoz komunalnih odpadkov, zbirni centri, javna higiena in 
logistika.

Presojo smo uspešno prestali, saj ni bilo ugotovljenih 
odstopanj od zahtev obeh standardov.
Presojevalci so podali tudi mnoge pozitivne ugotovitve, kot so: 
• na novo uvedeno mesečno spremljanje bilanc in nova 

celostna podoba podjetja, vključno s spremenjenim 
komuniciranjem z javnostmi. 

• postopek za razvoj ter raziskovalne dejavnosti. Presojevalci 
so pri vodjih služb opazili višjo stopnjo kompetenc in 
odgovornosti.

• stimulativni način komunikacije s strankami v primerih 
dobrega ločevana odpadkov ter motivacijski pristop pri 
zbiranju odpadnega olja iz gospodinjstev. 

• Povečanje obsega izobraževanja za zaposlene ter izvajanje 
delavnic na šolah in vrtcih, pogovorne ure direktorja in 
optimizacija v procesih dela ter sodelovanje z Univerzo 
Maribor.

• obširen program za promocijo zdravja ter certifikat družini 
prijazno podjetje.

Presojevalna ekipa je podala tudi priporočila, ki se realizirajo 
v naslednjem letnem obdobju. Priporočila so se nanaša na: 
dopolnitev pri merjenju reklamacij, pregled ciljev in merljivih 
karakteristik, ureditev imenovanja za BS OHSAS, dopolnitev 
zapisa o presoji za ZC, dopolnitve v postopku nabave, 
poenotenje postopka oddaje olj, dopolnitev nadrejene 
dokumentacije, pregled seznama nevarnih snovi oz. druga 
neobvezna priporočila sistemskih postopkov, vezana na 
procese v podjetju. V tem delu stopajo v ospredje cilji in načela 
sistem vodenja kakovosti v smislu nenehnega izboljševanja 
dela in sistemskega pristopa k vodenju.
Dopolnitve v skladu z napotki so bile realizirane s terminskim 
planom v letu 2015, deloma pa se te realizirajo še v letu 2016.
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2.6.4  DrUŽBenA 
oDGoVornoSt

Kot družbeno odgovorno podjetje, ki se zaveda vpetosti v 
lokalno in širše družbeno in naravno okolje, želimo prispevati 
k višji kakovosti življenja in razvoju, zato aktivno podpiramo, 
soustvarjamo in izboljšujemo okolje, v katerem delujemo. 
Družbene odgovornosti ne razumemo le kot izpolnjevanje 
zakonskih predpisov, temveč kot prostovoljno izpolnjevanje 
družbenih in okoljskih ciljev. trudimo se delati dobro za okolje 
in družbo.

V konkurenci srednja podjetja smo se potegovali za nagrado 
družbene odgovornosti »Horus 2015«, se uvrstili med finaliste in 
tako prejeli priznanje za izkazano družbeno odgovornost. Smo 
ambasadorji čistega in zdravega okolja, hkrati pa prepoznavamo 
tudi svojo vlogo pri razvoju skupnosti, v kateri živimo in 
delamo. Zato vsem področjem družbene odgovornosti 
namenjamo enakovredno pozornost, s poštenim odnosom do 
vseh deležnikov pa gradimo zaupanje v naše podjetje in mu 
zagotavljamo dolgoročno uspešnost.

Skrbimo za zaposlene
V podjetju se zavedamo, da so zaposleni ključ do uspeha in da 
lahko le z zadovoljnim timom ustvarjamo pozitivne rezultate. 
Zato nenehno skrbimo, da našim zaposlenim zagotavljamo 
spodbudno delovno okolje in omogočamo njihov strokovni 
razvoj. Med zaposlenimi širimo zavedanje o promociji zdravja, 
jih spodbujamo k aktivnemu življenjskemu slogu ter skrbi za 
zdravje in se trudimo za dobro počutje na delovnem mestu. 
privlačno delovno okolje oblikujemo tudi tako, da zaposlenim 
pomagamo usklajevati zasebno in poklicno življenje. V letu 2013 
smo si na podlagi zadanih ukrepov v prid lajšanja usklajevanja 
zasebnega in poklicnega življenja pridobili osnovni certifikat 
družini prijazno podjetje, ki ga ves čas ohranjamo na podlagi 
uresničevanja načrtovanih aktivnosti in si z njihovo realizacijo 
prizadevamo za pridobitev polnega certifikata.

Zagotavljamo varno delovno okolje za naše zaposlene, 
sistematično prepoznavamo tveganja in jih učinkovito 
obvladujemo.

Zavedamo se, da vsak posameznik šteje in da vsako 
dejanje posameznega zaposlenega prispeva k podobi in 

ugledu podjetja. Z medsebojnim spoštovanjem, izkazano 
odgovornostjo, strokovnostjo in poštenimi odnosi gradimo na 
ugledu podjetja.

izkazujemo odgovornost do strank
V letu 2015 smo zapisali Kodeks dobrega ravnanja podjetja 
Snaga, d. o. o., ki opredeljuje osnovna načela sprejemljivega 
ravnanja in obnašanja zaposlenih in predstavlja temeljno in 
obvezujočo smernico za posameznike na vseh organizacijskih 
ravneh podjetja. 

Stranke so ključna ciljna skupina podjetja in naš cilj je njihovo 
zadovoljstvo. Zaposleni v Snagi se zavedamo pomena 
individualnega pristopa in prijazne besede, ko stranke iščejo 
našo pomoč, zato so naše storitve vedno usmerjene k njihovim 
potrebam. 

Z raziskavami, spremljanjem trga in ažurnim obveščanjem 
strank skrbimo, da dosegamo visok nivo njihovega zadovoljstva.
na podlagi izsledkov raziskave trga, opravljene v letu 2014, 
katere namen je bil prepoznati pričakovanja strank in razumeti 
njihove potrebe, smo v letu 2015 uvedli niz ukrepov s ciljem 
izvajati tiste storitve, ki stranke najbolj privabijo in na način, ki 
jih najbolj privlači. Ves čas smo bdeli nad izvajanjem ukrepov in 
se trudili postajati vedno boljši.

Z izvajanjem ukrepov, pri katerih smo zasledovali cilje 
zadovoljstva strank in dviga kakovosti storitev, smo gradili na 
percepciji Snage, poznavanju naših storitev in ugotavljanju 
potreb ter želja naših strank. izvajali smo naslednje ukrepe:

• v prid enostavnosti poslovanja smo uvedli poslovanje z 
e-računi. Za zagotavljanje prijazne uporabniške izkušnje 
smo izdali zloženko tudi z e-računi ohranjamo naše okolje 
bolj zeleno, prav tako smo preko nagradne igre posluj 
z e-računom in smučaj brezplačno spodbujali stranke k 
e-poslovanju, ki ni le enostavnejše, ampak je tudi okolju 
prijaznejše. 

• v vseh oblikah komunikacije (osebna, pisna, preko e-novic, FB 
profila, spletne strani …) smo poudarjali dejavnike, ki krepijo 
naš ugled v javnosti. V namen jasno usmerjenega in enovitega 
nastopa do strank smo osvežili in poenotili tudi našo celostno 
grafično podobo in spletno stran, na kateri skrbimo tudi za 
aktualno ponudbo tržnih storitev glede na letni čas.
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2.6.4  DrUŽBenA 
oDGoVornoSt

Kot družbeno odgovorno podjetje, ki se zaveda vpetosti v 
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ugledu podjetja. Z medsebojnim spoštovanjem, izkazano 
odgovornostjo, strokovnostjo in poštenimi odnosi gradimo na 
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izkazujemo odgovornost do strank
V letu 2015 smo zapisali Kodeks dobrega ravnanja podjetja 
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smo izdali zloženko tudi z e-računi ohranjamo naše okolje 
bolj zeleno, prav tako smo preko nagradne igre posluj 
z e-računom in smučaj brezplačno spodbujali stranke k 
e-poslovanju, ki ni le enostavnejše, ampak je tudi okolju 
prijaznejše. 
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aktualno ponudbo tržnih storitev glede na letni čas.
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• ažurne in koristne informacije smo dnevno objavljali na 
našem FB profilu, kjer smo konec leta dosegali 1.270 oseb, ki 
jim je stran všeč.

• uvedli smo obveščanje preko e-novic, ki jih mesečno 
razpošiljamo strankam na njihove e-naslove, ki jih 
pridobivamo skozi različne vire. Konec leta smo z e-novicami 
dosegali 1.341 strank splošne javnosti (gospodinjstva) in 301 
strank poslovne javnosti. 

• kot medij obveščanja smo izkoriščali tudi hrbtno stran 
položnic, ki jih vsak mesec prejmejo naše stranke. Glede 
na z raziskavo ugotovljenim slabšim poznavanjem storitve 
zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico in zbiranja 
kosovnih odpadkov po naročniškem sistemu smo aktivno 
izvajali informiranje strank o teh storitvah.

• s ciljem približati se strankam in iskati rešitve zanje smo ves 
čas izvajali obiske strank in gradili na praksi organizacije 
poslovnih zajtrkov z namenom doseganja poštenih 
medsebojnih odnosov in zaupanja.

• uvedli smo nekatere nove storitve (iznos kosovnih odpadkov 
iz prostorov, selitveni servis, mikro zimska služba, dodana 
vrednost pri plakatiranju, redna in specialna čiščenja), ki smo 
jih promovirali skozi različne komunikacijske kanale. 

• z rednimi sestanki z zaposlenimi na terenu smo ohranjali in 
nadgrajevali tiste aktivnosti, ki prinašajo zadovoljstvo našim 
strankam (temeljito praznjenje zabojnikov, njihovo vračanje 
na prevzemno mesto, funkcionalnost zabojnikov).

• osredotočali smo se tudi na dejavnik, ki prinaša manjše 
zadovoljstvo našim strankam (previsoke cene). V ta namen 
smo vršili jasno in transparentno razlago cen naših storitev 
in ves čas iskali čim bolj cenovno ugodne elemente naših 
storitev.

• za povečanje učinkovitosti pri reševanju reklamacij in 
čim bolj celovito obravnavo strank smo izvedli interna 
usposabljanja zaposlenih, ki pri svojem delu stopajo v stik 
s strankami. Za povečanje kompetenc prodajnikom in 
njihovi zavzetosti za dosego ciljev smo izvedli več internih 
usposabljanj, prav tako so bili deležni različnih zunanjih 
delavnic in seminarjev.

Podpiramo družbeno in naravno okolje
V Snagi se zavedamo tudi odgovornosti do družbenega okolja, 
v katerem živimo in delujemo. Podpora širšega družbenega 
okolja pomembno vpliva na naše poslovanje in razvoj, zato se 
z različnimi oblikami partnerskega sodelovanja in aktivnosti 
vključujemo v vsakdan. Za dobrobit našega družbenega okolja 
bomo skrbeli tudi v bodoče.

SPoNZorSTVA iN DoNAciJE
S posluhom za potrebe družbe aktivno delujemo na 
področju sponzorstev in donacij. Z njimi aktivno ustvarjamo 
priložnosti za razvoj ter razgiban življenjski slog in kakovostno 
bivanje v lokalnem in širšem družbenem okolju. V Snagi 
podpiramo različne projekte, ki so usmerjeni v varovanje 
okolja, preventivne dejavnosti, krepitev medgeneracijskega 

Deleži namenjenih donacij po vsebini v letu 2015 

Deleži namenjenih sponzorstev po vsebini v letu 2015

Delež donacij in sponzorstev v letu 2015 
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sodelovanja, humanitarne aktivnosti, šport, izobraževanje 
in kulturo. Sponzorstva in donacije preraščajo v skupno 
sodelovanje, hkrati pa širijo zavest o skupnih vrednotah. S 
pomočjo naše podpore in sodelovanja so mnogi športniki in 
vzgojno-izobraževalni subjekti lažje dosegali zastavljene cilje, 
kulturnim ustvarjalcem pa pomagamo uresničevati pomembne 
in zanimive projekte. 

V letu 2015 smo za sponzorstva in donacije namenili skupaj 
59.827 €.
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oKolJSKo oZAVEŠčANJE JAVNoSTi
Z različnimi oblikami ozaveščanja na področju odgovornega 
ravnanja z odpadki se osredotočamo predvsem na mlade in 
tudi druge skupine javnosti, da bolje spoznajo vsebine na tem 
področju, ki so jim v pomoč pri njihovem odnosu oziroma 
vedenju do okolja.

V sklopu ozaveščanja smo se usmerjali na otroke v vrtcih, 
učence osnovnih šol, dijake srednjih šol in študente ter 
različna društva in druge skupnosti. Vsebine ozaveščanja smo 
prilagajali različnim starostnim skupinam in smo ga izvajali 
v različnih oblikah (predavanja, pogovorne ure, delavnice, 

Število ozaveščanj v letu 2015

Število udeležencev ozaveščanj v letu 2015

ogledi zbirnih centrov in voznega parka, obisk smetarske 
ekipe, druženje z maskoto Snage – dihurjem Duškom, natečaji 
za mlade). V ta namen smo pripravili programsko knjižico 
okoljsko ozaveščanje mladih, ki je zajemala našo ponudbo 
različnih ozaveščevalnih vsebin in je bila razposlana vsem 
vrtcem, osnovnim in srednjim šolam.

V letu 2015 smo izvedli 124 različnih oblik ozaveščanj, v 
katera je bilo vključenih 4.392 udeležencev. ozaveščanja 
smo opravljali za javnost, živečo na področju občin, v katerih 
izvajamo GJS ravnanja z odpadki.
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Na področju MOM smo v letu 2015 z različnimi 
ozaveščevalnimi vsebinami sodelovali z 11 osnovnimi šolami, 
kar predstavlja 45,83 % vseh obstoječih osnovnih šol. Na 
področju ZMO smo sodelovali s 7 osnovnimi šolami oz. 
njihovimi podružnicami, kar predstavlja 38,89 % vseh osnovnih 
šol v zunajmestnih občinah.

Na področju MOM in ZMO smo različne vsebine in oblike 
ozaveščanja izvedli na 6 srednjih šolah, kar predstavlja 33,33 % 
vseh obstoječih srednjih šol na tem področju.

Za najmlajše otroke v vrtcih smo izvedli njim privlačne oblike 
ozaveščanja. Na področju MOM smo bili prisotni v 24 enotah 
vrtcev, kar predstavlja 66,67 % vseh enot v občini. V ZMO smo 
sodelovali s 16 enotami vrtcev, kar predstavlja 84,21 % vseh 
enot v teh občinah.

Izvedli smo tudi ozaveščevalna predavanja za različne skupine 
javnosti (Društvo mariborska kolesarska mreža, Rotary klub 
Maribor, Dom pod gorco, Andragoški zavod Maribor, krajevne 
skupnosti), na katerih so se odpirala različna vprašanja in 
mnenja, s katerimi smo višali nivo ozaveščenosti.

V sodelovanju z Rotary klubom Maribor-Park smo že četrto 
leto s projektom Barviti keson za prijaznejši Maribor z 
osnovnošolci poskrbeli za popestritev mesta s pisanimi 
zabojniki za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov. Učenci 
so jim nadeli pisan videz različnih vsebin. Projekt smo zaključili 
in obeležili na svetovni dan Zemlje, 22.aprila, s prireditvijo v 
središču mesta.

Svetovni dan okolja v juniju smo obeležili v sklopu ekološko 
obarvanega dogodka, ki smo ga popestrili tudi z našo 
maskoto.

12. junija smo se pridružili vseslovenski akciji komunalnih 
podjetij Skupaj za boljšo družbo, v kateri smo na enostaven 
način prikazali, da še zmeraj preveč uporabnih predmetov 
in stvari zavržemo in končajo med odpadki. S postavitvijo 
mobilne dnevne sobe v središču mesta, opremljene s še 
uporabnimi stvarmi, smo spodbujali občane k razmisleku o 
lastnih nakupovalnih navadah ter k odgovornejši, bolj kritični 
in trajnostno naravnani potrošnji.

V MČ Radvanje smo si s krajani, MČ Radvanje, turističnim 
društvom in OŠ Ludvika Pliberška prizadevali polepšati 
ekološke otoke. 

Izdali smo knjižico Ostanki hrane za nove okusne jedi, ki je 
polna koristnih nasvetov, s katerimi zmanjšujemo količine 
odpadne hrane, prav tako pa v njej najdemo recepte, kako 
odpadno hrano v novi preobleki ponovno ponudimo na 
krožniku. Knjižica je odlično dopolnilo ozaveščevalnim 
vsebinam iz področja zmanjševanja količin odpadkov in 
odpadne hrane.

V izpeljanem natečaju Ekotorta je lahko več kot slastna, ki 
smo ga organizirali za vrtce, je nastalo 39 slastnih ekotort, 
izdelanih zgolj iz odpadnih materialov različnih vrst. Otrokom 
in vzgojiteljicam je bil izziv pripraviti torto iz čim več različnih 
vrst odpadnih materialov, pri tem pa doseči njen čim bolj 
estetski videz. Kasnejše razstave tort na frekventnih lokacijah 
so poskrbele za ozaveščanje širše javnosti o tem, kako koristni 
so lahko številni »potencialni« odpadki.
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2.6.5 rAZiSKAVe in rAZVoJ
osrednji razvojni projekt je še vedno izgradnja objekta za 
obdelavo odpadkov. V letu 2015 je izbrani izvajalec Kostak 
d. o. o. iz Krškega s soponudnikom podjetjem Willi Stadler 
d.o.o. iz Krškega in podizvajalci pripravljal vso potrebno 
dokumentacijo. izvedene so bile podrobnejše analize 
odpadkov in posledično usklajena ponujena tehnologija. 
Gradbena dokumentacija s soglasji je bila do konca leta v veliki 
meri pripravljena, zatika se pri okoljskih postopkih, kjer smo 
vezani na zunanje deležnike. 

Leto 2015 smo pričeli z novo organizacijsko ureditvijo. Kmalu 
smo uvideli, da bo potreben določen čas, preden bo nova 
organizacija na vseh nivojih zaživela s predvideno mero 
pristojnosti in odgovornosti. posledično strokovnim delavcem, 
ki so prevzeli dodatne vodstvene zadolžitve, v začetku leta ni 
bil dan na voljo čas za raziskovalne in razvojne aktivnosti.

V drugem polletju smo kljub kadrovskim težavam pripravili 
projekt identifikacije posod, izvedli razpis, izbrali izvajalca in 
izvedli prvo fazo projekta. prav tako smo pripravili podlage za 
projekt optimizacije transportnih poti, ki pa bo z realizacijo 
počakal leto 2016. 

V 2016 pričakujemo višje cene prevzema MKo v obdelavo 
in dokončno oskrbo. Ker je MKo na viru manj, smo izvedli 
prilagoditev frekvence odvoza. Vse zato, da bi skupni stroški 
v 2016 zaradi višjih cen obdelave in dokončne oskrbe ne 
preveč narastli. izvedli smo tudi razvojni projekt prehoda iz 
tritedenskega v štiritedenski odvoz MKo.

ostali planirani raziskovalni in razvojni projekti niso bili 
izvedeni.
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izvedeni.
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2.7 NABAVA IN JAVNA 
NAROČILA
Naročila, objavljena na portalu javnih naročil

Naročila malih vrednosti

Naročila velikih vrednosti

Skupaj naročila malih in velikih vrednosti

Predmet

Skupno 
število 

oddanih 
naročil 2013

Skupno 
število 

oddanih 
naročil 2014

Skupno 
število 

oddanih 
naročil 2015

Skupna višina 
oddanih 

naročil brez 
DDV 2013

Skupna višina 
oddanih 

naročil brez 
DDV 2014

Skupna višina 
oddanih 

naročil brez 
DDV 2015

indeks 15/14

Blago 13 13 10  469.510,20 € 687.929,08 € 333.625,38 € 48

Storitve 1 6 10  55.364,80 € 226.375,89 € 329.185,80 € 145

Gradnje 1 0 0  62.563,54 € 0,00 € 0,00 € 100

SKUPAJ 15 19 20  587.438,54 € 914.304,97 € 662.811,18 € 72

Predmet

Skupno 
število 

oddanih 
naročil 2013

Skupno 
število 

oddanih 
naročil 2014

Skupno 
število 

oddanih 
naročil 2015

Skupna višina 
oddanih 

naročil brez 
DDV 2013

Skupna višina 
oddanih 

naročil brez 
DDV 2014

Skupna višina 
oddanih 

naročil brez 
DDV 2015

indeks 15/14

Blago 5 3 1  1.244.046,00 € 548.700,00 € 179.400,00 € 33

Storitve 5 2 9  8.116.854,05 € 4.175.426,56 € 3.711.120,00 € 89

Gradnje 0 1 0 0,00 € 12.493.891,00 € 0,00 € 0

SKUPAJ 10 6 10  9.360.900,05 €  17.218.017,56 € 3.890.520,00 € 23

Predmet

Skupno 
število 

oddanih 
naročil 2013

Skupno 
število 

oddanih 
naročil 2014

Skupno 
število 

oddanih 
naročil 2015

Skupna višina 
oddanih 

naročil brez 
DDV 2013

Skupna višina 
oddanih naročil 
brez DDV 2014

Skupna višina 
oddanih 

naročil brez 
DDV 2015

indeks 15/14

Blago 18 16 11  1.713.556,20 € 1.236.629,08 € 513.025,38 € 41

Storitve 6 8 19  8.172.218,85 € 4.401.802,45 € 4.040.305,80 € 92

Gradnje 1 1 0  62.563,54 € 12.493.891,00 € 0,00 € 0

SKUPAJ 25 25 30  9.948.338,59 €  18.132.322,53 € 4.553.331,18 € 25
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Gre za naročila nad mejnimi vrednostmi po ZJn-2, ki so:
• 20.000 € brez DDV za blago in storitve ter
• 40.000 € brez DDV za gradnje.

ponekod gre tudi za večletne pogodbe oz. okvirne sporazume. 
V gornjih tabelah so upoštevane višine oddanih naročil za 
celotno pogodbeno obdobje (pri okvirnih sporazumih gre za 
ocenjene vrednosti).

V kolikor je bil javni razpis razdeljen na sklope, se vsak sklop 
upošteva kot ločeno oddano naročilo.

naročila velikih vrednosti vključujejo naslednje:
• Storitve: oddaja naročil za prevzem in obdelavo oz. 

odstranjevanje določenih (nevarnih in drugih) frakcij 
odpadkov, ki zahtevajo posebno obravnavo, kosovnih 
odpadkov, ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov, 
odpadkov, ki nastanejo pri pometanju cest ter kot 
količinsko najobsežnejših – mešanih komunalnih odpadkov;

• Blago: oddaja naročila za smetarsko vozilo, ki predstavlja 
posodobitev voznega parka - zamenjava za iztrošeno vozilo.

pri naročilih malih vrednosti pa izpostavljamo:
• javno naročilo identifikacije posod in zabojnikov za 

odpadke, ki je predstavljalo začetek uspešnega projekta 
tako v MoM kot v ZMo;

• uspešno izveden javni razpis za dobavo posod in 
zabojnikov za ločeno zbrane odpadke, kjer smo prvič 
uporabili možnost elektronske dražbe na portalu podjetja 
optiprocure in s tem dosegli najnižje možne cene.

naročil gradenj po ZJn-2 v letu 2015 ni bilo.

Skupna vrednost oddanih naročil je občutno nižja od vrednosti 
v predhodnem letu, ker je bil v leto 2014 zajet tudi javni razpis 
za izbiro dobavitelja tehnologije in izvajalca izgradnje naprave 
za obdelavo odpadkov v Mariboru v vrednosti 12,5 mio €.

Naročila, ki niso bila objavljena na portalu javnih naročil

Gre za naročila pod mejnimi vrednostmi po ZJn-2 (t. i. 
evidenčna naročila), ki so predmet službe nabave.

Predmet

Skupno 
število 

oddanih 
naročil 2013

Skupno 
število 

oddanih 
naročil 2014

Skupno 
število 

oddanih 
naročil 2015

Skupna višina 
oddanih 

naročil brez 
DDV 2013

Skupna višina 
oddanih naročil 
brez DDV 2014

Skupna višina 
oddanih 

naročil brez 
DDV 2015

indeks 15/14

Blago 2586 2.759 2.078  725.328,13 € 828.292,89 € 520.479,39 € 63

Storitve 499 633 362  252.464,68 € 311.805,01 € 202.118,20 € 65

Gradnje 1 6 46  996,00 € 17.256,86 € 110.421,11 € 640

SKUPAJ 3086 3.398 2 .486  978.788,81 €  1.157.354,76 € 833.018,70 € 72
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v predhodnem letu, ker je bil v leto 2014 zajet tudi javni razpis 
za izbiro dobavitelja tehnologije in izvajalca izgradnje naprave 
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Gre za naročila pod mejnimi vrednostmi po ZJn-2 (t. i. 
evidenčna naročila), ki so predmet službe nabave.

Predmet

Skupno 
število 

oddanih 
naročil 2013

Skupno 
število 

oddanih 
naročil 2014

Skupno 
število 

oddanih 
naročil 2015

Skupna višina 
oddanih 

naročil brez 
DDV 2013

Skupna višina 
oddanih naročil 
brez DDV 2014

Skupna višina 
oddanih 

naročil brez 
DDV 2015

indeks 15/14

Blago 2586 2.759 2.078  725.328,13 € 828.292,89 € 520.479,39 € 63

Storitve 499 633 362  252.464,68 € 311.805,01 € 202.118,20 € 65

Gradnje 1 6 46  996,00 € 17.256,86 € 110.421,11 € 640

SKUPAJ 3086 3.398 2 .486  978.788,81 €  1.157.354,76 € 833.018,70 € 72
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investicije v letu 2015

2.8 INVESTICIJE
V letu 2015 smo opravili za skoraj 350.000 € več investicijskih 
vlaganj. Razlog je v zamiku nabave vozil za logistične namene, 
ki je izhajal še iz leta 2014. Gre za investicije v lasti našega 
podjetja, in sicer smo za področje opravljanja gospodarske 
javne službe nabavili dve smetarski vozili v skupni vrednosti 
400.700 €. 

V okviru logistike transporta je bil nabavljen teleskopski viličar 
za potrebe izvajanja dejavnosti na področju preobdelave 
odpadkov, nabavljeno je bilo tovorno vozilo, kosilnice, 
mulčerji in nekaj ostale opreme za opravljanje dejavnosti javne 
higiene. Nabavili smo nove posode za odpadke v vrednosti 
109.576 €, 52.178 € smo namenili za obnovo računalniškega 
opreme, nabave novih računalnikov, zamenjavo obstoječe 

aktivne mrežne opreme, najem operacijskega sistema 
Microsoft Office, vzpostavitev optične povezave z zbirnimi 
centri itd. Investicije smo izvedli na podlagi plana investicij za 
leto 2015, deloma iz leta 2014.

V decembru smo zaključili pomemben razvojni projekt 
identifikacije posod v vrednosti 82.000 €.

Levji delež investicij namenjamo za nabavo vozil, pretežno za 
opravljanje gospodarske javne službe. Vozni park je potrebno 
sproti obnavljati, saj je relativno star, za izvajanje dejavnosti 
pa nujno potreben. Logistika transporta predstavlja naš vozni 
park (smetarska vozila, viličar, vozila itd.), logistika pa vse 
zabojnike, vso opremo na terenu.

 
2014
v €

Delež
2015
v €

Delež

Logistika transporta 230.000,00 38,38 576.700,00 65,70

Logistika 174.410,00 29,10 111.000,00 12,65

Objekti Snaga 110.300,00 18,40 22.000,00 2,51

Zelene površine 32.500,00 5,42 45.058,62 5,13

informatika 25.700,00 4,29 52.178,00 5,94

Ostalo 26.423,35 4,41 70.875,16 8,07

SKUPAJ 599.333,35 100,00 877 .811,78 100,00

66+13+2+5+6+8 Logistika transporta66%

5%

13%

2% 8%

6%

Ostalo

InformatikaZelene površine

Logistika

Objekti Snaga
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2.9 IZPOSTAVLJENOST 
TVEGANJEM
tveganja so za poslovanje Snage večplastna.

operativna in poslovna tveganja:

Tveganje: Posledica:
Aktivnost za izničenje ali zmanjšanje 
tveganja:

ocena 
tveganja:

investicijska tveganja - 
neizvedene aktivnosti 
vezane na izgradnjo 
naprave za obdelavo 
odpadkov

ne-izvedba projekta, zamude pri izvedbi, 
posledično težave s pogodbenim 
izvajalcem, izpad pozitivnega učinka 
obratovanja objekta, dodatni stroški.

Aktivna vloga strokovnjakov podjetja 
pri komuniciranju in izvedbi aktivnosti, 
povezanimi z MoM (priprava 
dokumentacije, sodelovanje pri 
pridobitvi dovoljenj, svetovanje pri 
vzporednih aktivnostih).

Visoka

regulatorna tveganja 
- nezadostno urejeno 
področje zakonodaje, 
vezane na odlagališča 
odpadkov

Zaradi določenih nujnih ukrepov, ki se 
na področju zaprtih odlagališč morajo 
opravljati, s strani lastnika (MoM) pa 
ni finančnih jamstev in sofinanciranja 
se povečujejo stroški in slabša poslovni 
rezultat podjetja.

Doseči soglasje za skupno reševanje 
problema zaprtih odlagališč z lastnikom 
(MoM) oz. apeliranje na zakonodajalca.

Visoka

operativno tveganje - 
neustrezna informacijska 
podpora

nepravočasen in nezadosten prenos 
informacij in podatkov, ki so potrebni za 
pravilno in hitro odločanje ter sprejemanje 
ukrepov. Vsled tega sprejete napačne 
odločitve, ki lahko namesto optimizacije 
rezultata dosežejo nasprotni učinek.

implementacija ustrezne informacijske 
podpore.

Visoka

prodajno-tržna tveganja 
- izguba koncesij zaradi 
nepodpisane družbene 
pogodbe

Upad prihodkov, manjši masni tok 
odpadkov, potreba po dodatnem 
zmanjšanju stroškov, odpuščanja ...

Aktivna komunikacija s pristojnimi 
predstavniki družbenikov.

Zmerna

obratovalna tveganja - 
nezadostna zagotovljena 
sredstva iz proračuna za 
izvajanje javne higiene, 
zaprtih odlagališč in 
Zavetišča za živali.

nepokriti stroški, slabo vzdrževane in 
neurejene javne površine, neustrezni 
bivalni prostori za živali, slab ugled, izguba 
iz poslovanja.

Aktivna komunikacija s pristojnimi 
predstavniki MoM in ozaveščanje o 
možnih posledicah.

Zmerna

regulatorna tveganja 
- nezadostno urejeno 
področje oblikovanja cen 
v GJS

odvisnost podjetja od volje občin, 
opravljanje storitev s cenami, ki ne 
pokrivajo vseh stroškov in krhajo kondicijo 
podjetja.

Aktivno sodelovanje in komuniciranje z 
občinami pri oblikovanju cen za dosego 
razumnih soglasij.

Zmerna

operativno tveganje - 
neustrezna izobrazbena 
in strokovna kadrovska 
struktura, fluktuacija 
kadrov.

Specifika določenih delovnih mest zahteva 
določeno stalnost, v primeru fluktuacije 
kadra lahko pride do velikih motenj v 
procesih.

nadaljevanje spodbujanja izobraževanja, 
usposabljanja in ozaveščanja zaposlenih 
ter aktivno vključevanje zaposlenih v 
sodelovanje in prenos znanj.

Zmerna

tehnična tveganja - 
nepričakovane okvare 
vozil zaradi staranja.

povečanje stroškov vzdrževanja.

planiranje posodobitev voznega 
parka, usposabljanje zaposlenih za 
primerno vzdrževanje delovnih sredstev, 
preventivni pregledi vozil.

Zmerna

tržna tveganja - upad 
naročil tržnih storitev.

nižji prihodki.
Aktivna tržno usmerjena politika 
podjetja, vzdrževanje dobrih odnosov z 
obstoječimi strankami.

Zmerna
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2.9 IZPOSTAVLJENOST 
TVEGANJEM
tveganja so za poslovanje Snage večplastna.
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Tveganje Posledica- opis tveganja
Aktivnost za izničenje ali zmanjšanje 
tveganja

ocena 
tveganja

Kreditno tveganje
Tveganje neplačila s strani kupcev in s tem 
povezani odpisi terjatev.

Vodenje politike aktivnega upravljanja 
s terjatvami, pravočasno ugotavljanje 
bonitete strank, zavarovanje terjatev.

Zmerna

Likvidnostno tveganje
Tveganja v kolikor družba ne bi imela 
dovolj likvidnih sredstev za poravnavo 
svojih poslovnih in finančnih obveznosti.

Načrtovanje potreb po likvidnih 
sredstvih.

Majhna

Tržno tveganje    

-obrestno tveganje
Tveganje lahko predstavlja neugodno 
gibanje obrestnih mer na trgu.

Spremljanje gibanja obrestnih mer na 
trgu, pogajanje s kreditnimi institucijami 
za zagotovitev najboljših pogojev 
financiranja.

Zmerna

-valutno tveganje
Do tveganj lahko pride zaradi neugodnih 
gibanj deviznih tečajev.

Družba posluje pretežno v domači 
valuti, zato valutnega tveganja praktično 
ni.

Majhna

Finančna tveganja:

Podrobnejša predstavitev na strani 108.
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JAnUAr FeBrUAr

2.10 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO 
KONCU POSLOVNEGA LETA

Odvoze mešanih komunalnih odpadkov 
pričnemo izvajati na vsake 4 tedne. V Mariboru 
spremenimo dneve odvozov, kar vodi v 
negodovanje tistih strank, ki niso pogledale 
v mesecu decembru posredovanih letnih 
koledarjev odvozov. 

Nadzorni svet sprejme poslovni plan in plan 
investicij za leto 2016.

S pristojnega Urada za komunalo, promet in 
prostor Mestne občine Maribor nas obvestijo o 
evropskih sredstvih, ki so na voljo za sanacijo 
parkov po žledolomu v letu 2014. Nemudoma 
pristopimo k postopkom za pripravo ustrezne 
dokumentacije.

Upravna enota nam izda gradbeno dovoljenje 
na lokaciji Smreke za izgradnjo zbirnega 
centra, vendar se na dovoljenje pritoži 
podjetje Intereuropa.

Vozni park obogatimo z novim smetarskim 
vozilom, zimsko službo pa odslej opravljamo 
tudi z novim traktorjem.

Za prevzem mešanih komunalnih in bioloških 
odpadkov prek javnega razpisa izberemo 
najugodnejša ponudnika.

S pričetkom novega leta z občinami, s 
katerimi na področju oskrbe zapuščenih živali 
sodelujemo prek letnih pogodb, podaljšamo 
razmerje tudi za tekoče poslovno leto. V letu 
2016 prek pogodb sodelujemo s 25 občinami, 
z dodatnimi 10 pa na podlagi naročilnic.

Za eno leto podaljšamo pogodbo za 
upravljanje dejavnosti mariborskih tržnic.

Dejavnost Akvarija-terarija z javnim 
naročilom za pol leta oddamo podjetju 
Nipa d.o.o.
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JAnUAr FeBrUAr
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APRILMAREC

Skladno z Uredbo o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja 
pripravimo elaborate s predlagano ceno 
€/kg za vse občine, v katerih izvajamo 
gospodarsko javno službo ravnanja z 
odpadki.

Najbližjim sosedom, ki imajo svoje poslovne 
prostore ali nepremičnine v neposredni 
bližini lokacije predvidene naprave za 
obdelavo odpadkov, predstavimo projekt in 
njegove vplive na okolje.

Prva smetarska vozila opremimo z napravami 
za odčitavanje identifikacijskih čipov. Gre za 
realizacijo načrtovane nadgradnje projekta 
identifikacije.

Vodenje Zavetišča za živali Maribor prevzame 
nov veterinar.

Zaključimo projekt Barviti kesoni za 
prijaznejši Maribor in ob svetovnem dnevu 
Zemlje na Trgu svobode v sodelovanju 
z Zvezo prijateljev mladine pripravimo 
kulturno-ozaveščevalni program.

Udeležimo se več strokovnih posvetov, ki 
v ospredje postavljajo sprejeto strategijo 
ravnanja z odpadki v Mariboru – krožno 
gospodarstvo, ki smo jo pri načrtovanju 
naprave za obdelavo odpadkov upoštevali 
in implementirali tudi v naše srednje- in 
dolgoročno poslovanje.

Aktivno se povezujemo s strokovno 
javnostjo in Univerzo; v Botaničnem vrtu 
Univerze v Mariboru izvedemo strokovno 
predavanje in praktični prikaz obrezovanja 
in pomlajevanja grmovnic, na Fakulteti 
za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko pa študente, ki se udeležujejo 
inženirskega tekmovanja EBEC postavimo 
pred izziv iskanja ustreznih rešitev za 
ločeno zbiranje plenic iz gospodinjstev. 

Na Mestno občino Maribor posredujemo 
popolno vlogo za pridobitev soglasja k 
zadolževanju za napravo za obdelavo 
odpadkov.
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računovodski izkazi družbe so pripravljeni v skladu z 
računovodskimi in poročevalskimi zahtevami slovenskih 
računovodskih standardov 2006 (v nadaljevanju SrS) in Zakona 
o gospodarskih družbah – ZGD-1 (v nadaljevanju ZGD). V letu 
2015 so bili sprejeti standardi SrS 2016, ki pa pričnejo veljati 
s 1.1.2016, zato na pripravo letnega poročila za leto 2015 ne 
vplivajo. prav tako je bila sprejeta novela ZGD-1, ki velja od 
8.8.2015. 

po kriterijih 55. člena ZGD smo razvrščeni med srednje velika 
podjetja. povprečno število zaposlenih ne presega 250, čisti 
prihodki od prodaje so nižji od 35 mio. €, vrednost aktive pa 
je nižja od 17,5 mio. €. razvrstitev ostane ista tudi po sprejetju 
novele ZGD-1.

V okviru računovodskega poročila so v skladu s SrS 
predstavljeni naslednji računovodski izkazi: 

• bilanca stanja (SrS 24.),
• izkaz poslovnega izida (SrS 25.6., različica i.),
• izkaz denarnih tokov (SrS 26.9. , različica ii.),
• izkaz gibanja kapitala (SrS 27.4., 27.5.),
• izkaz drugega vseobsegajočega donosa (SrS 25.3., 25.8. 

različica i.),
• izkaz bilančnega dobička (SrS 27.9.).

3 RAČUNOVODSKI IZKAZI

poslovno leto družbe je enako koledarskemu letu. 
računovodski izkazi so predstavljeni v € .

pri sestavi podanih izkazov kot vira računovodskih informacij 
smo v skladu z določili SrS 30.17. sledili računovodskim 
usmeritvam, ki temeljijo na previdnosti pri izkazovanju 
sredstev in virov sredstev družbe.

V skladu z usmeritvami 5. točke uvoda v SrS podani 
računovodski izkazi temeljijo na temeljnih računovodskih 
predpostavkah, in sicer upoštevanje nastanka poslovnih 
dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja. 
izkazi so v skladu s 5. točko uvoda v SrS, upoštevana so načela 
razumljivosti, ustreznosti, zanesljivosti in primerljivosti.

V primeru, da katera od sicer predpisanih teoretičnih postavk v 
izkazih morebiti ni navedena, to pomeni, da je njena vrednost 
na dan izkazanega stanja v tem poročilu enaka 0. (SrS 24.5., 
25.9., 27.6.) 

Kot podjetje, ki izvaja javne gospodarske službe, smo zavezani 
upoštevati tudi SrS 35.
Dodatna pojasnila, ki jih terja ta standard, so podana v 
poglavju »Dodatna razkritja na podlagi zahtev SrS 35« na 
strani 110.
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SrEDSTVA

V € (del 1 od 2)

31 .12 .2015 31 .12 .2014 indeks 15/14

12 .710 .777 12 .760 .466 100

A. DolgoročNA SrEDSTVA 6 .277 .608 6 .301 .306 100

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 31.989 31.160 103

1 Dolgoročne premoženjske pravice 31.989 31.160 103

2 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 0 -

II. Opredmetena osnovna sredstva 6.184.663 6.193.191 100

1 Zemljišča in zgradbe 3.138.700 3.256.261 96

 a) Zemljišča 1.599.418 1.599.418 100

 b) Zgradbe 1.539.282 1.656.843 93

2 Proizvajalne naprave in stroji 2.978.845 2.885.761 103

3 Druge naprave in oprema-DI 0 0 -

4 Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 67.118 51.169 131

 a) Opredm. osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 67.118 51.169 131

III. Naložbene nepremičnine 58.125 59.410 98

IV. Dolgoročne finančne naložbe 2.287 17.000 13

1 Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 2.287 17.000 13

 a) Delnice in deleži v družbah v skupini 0 0 -

 c) Druge delnice in deleži 0 0 -

 č) Druge dolgoročne finančne naložbe 2.287 17.000 13

V. Dolgoročne poslovne terjatve 544 544 100

3 Dolgoročne terjatve do drugih 544 544 100

VI. Odložene terjatve za davek 0 0 -

B . KrATKoročNA SrEDSTVA 6 .418 .542 6 .441 .253 100

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0 -

II. Zaloge 120.372 174.929 69

1 Material 115.499 141.213 82

2 Nedokončana proizvodnja 0 21.939 -

3 Proizvodi in trgovsko blago 4.873 11.778 41

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 2.982.552 2.943.128 101

 1. Kratkoročne poslov. terjatve do družb v skupini 0 0 -

 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 2.773.771 2.742.572 101

 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 208.782 200.556 104

V. Denarna sredstva 3.315.618 3.323.196 100

c. KrATKoročNE AKTiVNE čASoVNE rAZMEJiTVE 14 .628 17.906 82

Zunaj bilančna evidenca 11.349.812 11.897.155 95

A) BILANCA STANJA
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oBVEZNoSTi Do 
ViroV SrEDSTEV

V € (del 2 od 2)

31 .12 .2015 31 .12 .2014 15/14

12 .710 .777 12 .760 .466 100

A. KAPiTAl 7.359.603 7 .368 .373 100

i. Vpoklicani kapital 3.990.202 3.990.202 100

1 osnovni kapital 3.990.202 3.990.202 100

ii. Kapitalske rezerve 977.349 977.349 100

iii. rezerve iz dobička 2.205.411 2.204.729 100

1 Zakonske rezerve 1.629.484 1.629.484 100

2 rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 72.158 0 -

3 Lastne delnice in deleži kot odbitna postavka 71.477 0 -

5 Druge rezerve iz dobička 575.246 575.246 100

iV. presežek iz prevrednotenja -16.177 -39.401 -

V. preneseni čisti poslovni izid -453 0 -

Vi. čisti poslovni izid poslovnega leta 203.271 235.494 86

B . rEZErVAciJE iN DolgoročNE Pčr 601 .035 606 .537 99

1 rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 601.035 606.537 99

c. DolgoročNE oBVEZNoSTi 2.193.850 2.349.335 93

i. Dolgoročne finančne obveznosti 607.689 762.151 80

1 Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0 0  

2 Dolgoročne finančne obveznosti do bank 0 0  

3 Druge dolgoročne finančne obveznosti 607.689 762.151 80

ii. Dolgoročne poslovne obveznosti 1.586.161 1.587.184 100

5 Druge dolgoročne poslovne obveznosti 1.586.161 1.587.184 100

č. KrATKoročNE oBEZNoSTi 2 .436 .510 2.397.621 102

ii. Kratkoročne finančne obveznosti 416.610 340.743 122

1 Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0 0  

2 Kratkoročne finančne obveznosti do bank 91.344 91.344  100

3 Druge kratkoročne finančne obveznosti 325.266 249.399 130

iii. Kratkoročne poslovne obveznosti 2.019.900 2.056.878 98

1 Kratk. poslovne obveznosti do družb v skupini 0 0 -

2 Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 1.620.758 1.678.718 97

3 Druge kratkoročne poslovne obveznosti 399.142 378.159 106

D. KrATKor. PASiVNE čASoVNE rAZMEJiTVE 119.780 38.599 310

 Zunaj bilančna evidenca 11.349.812 11.897.155 95
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PrihoDKi iN oDhoDKi

V €

1 .1 . do 31 .12 . 2015 1 .1 . do 31 .12 . 2014 indeks 15/14

1 Čisti prihodki od prodaje 14.520.798 15.194.769 96

a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 14.513.277 15.193.366 96

b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 7.521 1.403 536

4 Drugi poslovni prihodki ( s prevrednotovalnimi prihodki ) 263.958 457.407 58

5 Stroški blaga, materiala in storitev 8.813.179 9.450.474 93

a)
Nabavna vrednost prod. mater. In blaga ter str. Porablj. 
materiala

1.126.776 1.488.325 76

b) Stroški storitev 7.686.403 7.962.149 97

-          Stroški najemnin za infrastrukturo 71.849 74.144 97

-          Stroški drugih storitev 7.614.554 7.888.005 97

6 Stroški dela 4.505.937 4.650.372 97

a) Stroški plač 3.064.705 3.285.703 93

b) Stroški socialnih zavarovanj 591.056 640.440 92

Od tega stroški pokojninskih zavarovanj 363.196 387.990 94

c) Drugi stroški dela 850.177 724.229 117

7 Odpisi vrednosti 1.106.504 1.262.692 88

a) Amortizacija 938.982 929.187 101

b)
Prevredn. posl.odhodki pri neopred.in opredm.osnovnih 
sredstvih 

7.164 19.050 38

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 160.358 314.454 51

8 Drugi poslovni odhodki 173.459 181.503 96

9 Finančni prihodki iz deležev 0 0 -

10 Finančni prihodki iz danih posojil 23.528 56.296 42

b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim ( z depoziti ) 23.528 56.296 42

11 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 25.868 40.047 65

a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 0 0 -

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 25.868 40.047 65

12 Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 14.713 965 1.525

13 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 13.374 18.694 72

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 0 0 -

č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 13.374 18.694 72

14 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 34.512 44.380 78

b) Finančni odhodki iz obvez. do dobaviteljev in menič. obvez. 34.512 44.380 78

15 Drugi prihodki 110.911 143.552 77

16 Drugi odhodki 80.113 47.497 169

17 Davek iz dobička 0 0 -

18 Odloženi davki 0 0 -

19 čisti poslovni izid obračunskega obdobja 203 .271 235.494 86

B) IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
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PrEJEMKi iN iZDATKi

V €

1 .1 . do 31 .12 . 2015 1 .1 . do 31 .12 . 2014

A. DENArNi ToKoVi Pri PoSloVANJU   

a) postavke izkaza poslovnega izida 1.202.954 1.244.018

 poslovni prihodki (razen za prevredn.) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 14.945.062 15.892.071

 poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki 
iz poslovnih obveznosti

-13.742.108 -14.648.053

b) Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja 22.370 -21.199

 Začetne manj končne poslovne terjatve -39.424 106.356

 Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 3.278 22.231

 Začetne manj končne zaloge 54.557 -37.072

 Končni manj začetni poslovni dolgovi -38.002 -111.552

 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 41.961 -1.161

c) prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b) 1.225.324 1.222.819

B . DENArNi ToKoVi Pri NAloŽBENJU   

a) prejemki pri naložbenju 8.960 16.461

 prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih 7.866 12.439

 prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 -641

 prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 1.095 -640

 prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 0 5.304

b) izdatki pri naložbenju -936.176 -614.798

 izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -9.494 -7.458

 izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -926.682 -586.292

 izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb  -21.048

c) prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b) -927.215 -598.337

c. DENArNi ToKoVi Pri FiNANcirANJU   

a) prejemki pri financiranju 387.544 0

 prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 387.544 0

b) b) izdatki pri financiranju -693.231 -394.960

 izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje 23 -18.709

 izdatki za vračila kapitala -71.477 0

 izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -458.441 -376.250

 izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -163.336 0

c) c) prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b) -305.687 -394.960

č. KoNčNo STANJE DENArNih SrEDSTEV (x+y) 3 .315 .618 3 .512 .781

x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc) -7.578 229.523

y) Začetno stanje denarnih sredstev 3.323.196 3.283.258

C) iZKAZ DenArniH toKoV
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PrEJEMKi iN iZDATKi

V €

1 .1 . do 31 .12 . 2015 1 .1 . do 31 .12 . 2014

A. DENArNi ToKoVi Pri PoSloVANJU   

a) postavke izkaza poslovnega izida 1.202.954 1.244.018

 poslovni prihodki (razen za prevredn.) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 14.945.062 15.892.071

 poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki 
iz poslovnih obveznosti

-13.742.108 -14.648.053

b) Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja 22.370 -21.199

 Začetne manj končne poslovne terjatve -39.424 106.356

 Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 3.278 22.231

 Začetne manj končne zaloge 54.557 -37.072

 Končni manj začetni poslovni dolgovi -38.002 -111.552

 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 41.961 -1.161

c) prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b) 1.225.324 1.222.819

B . DENArNi ToKoVi Pri NAloŽBENJU   

a) prejemki pri naložbenju 8.960 16.461

 prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih 7.866 12.439

 prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 -641

 prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 1.095 -640

 prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 0 5.304

b) izdatki pri naložbenju -936.176 -614.798

 izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -9.494 -7.458

 izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -926.682 -586.292

 izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb  -21.048

c) prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b) -927.215 -598.337

c. DENArNi ToKoVi Pri FiNANcirANJU   

a) prejemki pri financiranju 387.544 0

 prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 387.544 0

b) b) izdatki pri financiranju -693.231 -394.960

 izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje 23 -18.709

 izdatki za vračila kapitala -71.477 0

 izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -458.441 -376.250

 izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -163.336 0

c) c) prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b) -305.687 -394.960

č. KoNčNo STANJE DENArNih SrEDSTEV (x+y) 3 .315 .618 3 .512 .781

x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc) -7.578 229.523

y) Začetno stanje denarnih sredstev 3.323.196 3.283.258

C) iZKAZ DenArniH toKoV
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A.1. Stanje 31.12. 
prejšnjega 
poročevalskega 
obdobja

3.990.202 977.349 1.629.484 0 0 575 .246 -39.401 0 0 235.494 7 .368 .373

a) Preračuni za nazaj 
(popravek napak)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Prilagoditve za 
nazaj (spremembe 
računovodskih 
usmeritev)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.2. Stanje 1.1. 
poročevalskega 
obdobja

3.990.202 977.349 1.629.484 0 0 575 .246 -39.401 0 0 235.494 7 .368 .373

B .1 . Spremembe 
lastniškega 
kapitala-transakcije 
z lastniki

0 0 0 0 -71 .477 0 0 -163 .336 0 0 -234 .813

d) Nakup lastnih 
delnic in lastnih 
poslovnih deležev

  0 0 -71 .477 0 0 0 0 0 -71 .477

g) izplačilo dobička 0 0 0 0 0 0 0 163 .336 0 0 163 .336

B .2 . celotni 
vseobsegajoči 
donos 
poročevalskega 
obdobja 

0 0 0 0 0 0 23 .224 0 -453 203 .271 226 .042

a) Vnos čistega 
poslovnega izida 
poročevalskega 
obdobja

0 0 0 0 0 0  0 0 203.271 203.271

d) Druge sestavine 
vseobsegajočega 
donosa 
poročevalskega 
obdobja

0 0 0 0 0 0 23.224 0 -453 0 22.771

B .3 . Spremembe v 
kapitalu

0 0 0 72 .158 0 0 0 163 .336 0 -235.494 0

a) razporeditev 
preostalega dela 
čistega dobička 
primerjalnega 
poročevalskega 
obdobja na druge 
sestavine kapitala

0 0 0 72 .158 0 0 0 163 .336 0 -235.494 0

c. Končno stanje 
poročevalskega 
obdobja - 31.12.

3.990.202 977.349 1.629.484 72 .158 -71 .477 575 .246 -16 .177 0 -453 203 .271 7.359.603

 BilANčNi DoBičEK 
/ iZgUBA

       0 -453 203 .271 202 .817

D) IZKAZ GIBANJA KAPITALA

iZKAZ giBANJA KAPiTAlA od 1.1.2015 do 31.12.2015
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A.1. Stanje 31.12. prejšnjega 
poročevalskega obdobja

3.990.202 977.349 1.629.484 575 .245 0 0 0 0 0 7 .172 .280

a) preračuni za nazaj (popravek napak) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) prilagoditve za nazaj (spremembe 

računovodskih usmeritev)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.2. Stanje 1.1. poročevalskega obdobja 3.990.202 977.349 1.629.484 575 .245 0 0 0 0 0 7 .172 .280

B .1 . Spremembe lastniškega kapitala-
transakcije z lastniki

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

g) izplačilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B .2 . celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 

0 0 0 0 -39.401 0 0 235.494 0 196.093

a) Vnos čistega poslovnega izida 

poročevalskega obdobja
0 0 0 0 0 0 235.494 0 235.494

d) Druge sestavine vseobsegajočega 

donosa poročevalskega obdobja
0 0 0 0 -39.401 0 0 0 0 -39.401

B .3 . Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) razporeditev dela čistega dobička 

poročevalskega obdobja na druge 

sestavine kapitala po sklepu 

organov vodenja in nadzornega 

sveta

0 0 0 0 0 0 0 0 0

c) razporeditev dela čistega dobička 
za oblikovanje dodatnih rezerv po 
sklepu skupščine

0 0 0 0 0 0 0 0 0

č) poravnava izgube kot odbitne 

sestavine kapitala
0 0 0 0 0 0 0 0 0

f) Druge spremembe v kapitalu 

(prerazpor. rezerv za pokrivanje 

izgube)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Končno stanje poročevalskega 
obdobja - 31.12.

3.990.202 977.349 1.629.484 575 .245 -39.401 0 0 235.494 0 7 .368 .373

BilANčNi DoBičEK / iZgUBA 0 0 235.494 0 235.494
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A.1. Stanje 31.12. prejšnjega 
poročevalskega obdobja

3.990.202 977.349 1.629.484 575 .245 0 0 0 0 0 7 .172 .280

a) preračuni za nazaj (popravek napak) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) prilagoditve za nazaj (spremembe 

računovodskih usmeritev)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.2. Stanje 1.1. poročevalskega obdobja 3.990.202 977.349 1.629.484 575 .245 0 0 0 0 0 7 .172 .280

B .1 . Spremembe lastniškega kapitala-
transakcije z lastniki

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

g) izplačilo dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B .2 . celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 

0 0 0 0 -39.401 0 0 235.494 0 196.093

a) Vnos čistega poslovnega izida 

poročevalskega obdobja
0 0 0 0 0 0 235.494 0 235.494

d) Druge sestavine vseobsegajočega 

donosa poročevalskega obdobja
0 0 0 0 -39.401 0 0 0 0 -39.401

B .3 . Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) razporeditev dela čistega dobička 

poročevalskega obdobja na druge 

sestavine kapitala po sklepu 

organov vodenja in nadzornega 

sveta

0 0 0 0 0 0 0 0 0

c) razporeditev dela čistega dobička 
za oblikovanje dodatnih rezerv po 
sklepu skupščine

0 0 0 0 0 0 0 0 0

č) poravnava izgube kot odbitne 

sestavine kapitala
0 0 0 0 0 0 0 0 0

f) Druge spremembe v kapitalu 

(prerazpor. rezerv za pokrivanje 

izgube)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Končno stanje poročevalskega 
obdobja - 31.12.

3.990.202 977.349 1.629.484 575 .245 -39.401 0 0 235.494 0 7 .368 .373

BilANčNi DoBičEK / iZgUBA 0 0 235.494 0 235.494
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E) IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

F) IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA/IZGUBE 

V €

1 .1 . do 31 .12 . 2015 1 .1 . do 31 .12 . 2015

19 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 203.271 235.494

20 Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev

0 0

21 Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za 
prodajo

0 0

22 Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih izkazov družb v tujini 
(vplivi spremembe deviznih tečajev)

0 0

23 Druge sestavine vseobsegajočega donosa 22.771 -39.401

24 celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 226 .042 196.093

V €

2015 2014

A.1. Čisti dobiček poslovnega leta 203.271 235.494

A.2. Čista izguba poslovnega leta (zmanj.za pokritje čiste zgube iz kapitalskih rezerv) 0 0

B.1. Preneseni čisti dobiček 0

B.2. Prenesena čista izguba 453 0

C.1. Zmanjšanje kapitalskih rezerv 0 0

C.2. Zmanjšanje rezerv dobička 72.158 0

1 Zmanjšanje zakonskih rezerv 0 0

2 Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže 72.158 0

3 Zmanjšanje statutarnih rezerv 0 0

4 Zmanjšanje drugih rezerv iz dobička 0 0

D. Povečanje rezerv iz dobička 72.158 0

1 Povečanje zakonskih rezerv 0 0

2 Povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže 72.158 0

3 Povečanje statutarnih rezerv 0 0

4 Povečanje drugih rezerv iz dobička 0 0

E.1. Bilančni dobiček (A+B+C-D) 202.817 235.494

E.2. Bilančna izguba (A+B+C-D) 0 0
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V nadaljevanju podajamo dodatna pojasnila k računovodskim 
izkazom na podlagi določil 69. člena Zakona o gospodarskih 
družbah. 

Metode za vrednotenje posameznih postavk v 
izkazih
pri računovodenju in sestavljanju izkazov sledimo splošnim 
usmeritvam Slovenskih računovodskih standardov. 
V nadaljevanju podajamo samo tiste usmeritve, za 
katere standardi dajejo možnost izbire. Za vrednotenje 
neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev 
in naložbenih nepremičnin uporabljamo metodo vrednotenja 
po nabavni vrednosti. Zaloge materiala oz. blaga vrednotimo 
po metodi FiFo oz. po nabavni vrednosti. pri vrednotenju 
terjatev sledimo načelu oblikovanja popravka terjatev do tistih 
dolžnikov, nad katerimi je začet insolventni postopek in do 
dolžnikov, zoper katere so začeti postopki sodne izterjave. pri 
oblikovanju popravkov terjatev se poslužujemo tudi metode 
presojanja posamičnih terjatev oz. položaja posamičnih 
dolžnikov. 

Udeležba v kapitalu drugih družb 
Družba na zadnji dan poročevalskega obdobja nima naložb v 
kapital drugih podjetij, v katerih bi bila udeležena z več kot 20 
%. 

Druge rezervacije
Družba ne izkazuje drugih rezervacij (postavka B. točka 2. 
obveznosti do virov sredstev po 1. odstavku 65. člena ZGD). 

4 POJASNILA K IZKAZOM PO ZAHTEVAH 
ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Zavarovane obveznosti
Znesek obveznosti, zavarovanih s stvarnim jamstvom, na 
zadnji dan poročevalskega obdobja znaša 297.357,77 €. Del 
obveznosti v višini 91.833,71 € je izkazan med kratkoročnimi 
finančnimi obveznosti, znesek 296.868,06 € pa med 
dolgoročnimi finančnimi obveznostmi. Gre za obveznosti iz 
dolgoročnega posojila, ki so zavarovane z zastavno pravico na 
nepremičninah družbe, in sicer parcelna št. 3126/1, /3, /7, /8, 
3156/2, /3 in 3131/3, vse k.o. pobrežje.

Zaposleni po izobrazbi
podatki o povprečnem številu zaposlenih in njihovi izobrazbeni 
strukturi so podani v kadrovsko-pravnem delu tega poročila, 
na strani 60.

Kapitalske rezerve
Kapitalske rezerve so v celoti zneski, nastali ob odpravi 
splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala. 

Prejemki po členu 69/1/18 ZgD
članom nadzornega sveta so bile v poročevalskem letu 
obračunane in izplačane sejnine v skupni višini 13.760,49 
€ bruto. od tega sta predsednika (skupščina je tekom leta 
zamenjala predsednika in člana nS) skupaj prejela 2.691,94 
€, namestnik predsednika 2.485,86 €, ostali člani pa 8.582,69 
€. obračunani osebni prejemki vodstvenim delavcem, ki 
delo opravljajo na podlagi individualnih pogodb, so v istem 
obdobju znašali 92.960,87 € bruto.
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podatki o povprečnem številu zaposlenih in njihovi izobrazbeni 
strukturi so podani v kadrovsko-pravnem delu tega poročila, 
na strani 60.

Kapitalske rezerve
Kapitalske rezerve so v celoti zneski, nastali ob odpravi 
splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala. 

Prejemki po členu 69/1/18 ZgD
članom nadzornega sveta so bile v poročevalskem letu 
obračunane in izplačane sejnine v skupni višini 13.760,49 
€ bruto. od tega sta predsednika (skupščina je tekom leta 
zamenjala predsednika in člana nS) skupaj prejela 2.691,94 
€, namestnik predsednika 2.485,86 €, ostali člani pa 8.582,69 
€. obračunani osebni prejemki vodstvenim delavcem, ki 
delo opravljajo na podlagi individualnih pogodb, so v istem 
obdobju znašali 92.960,87 € bruto.
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A) BILANCA STANJA 
Bilanca stanja kot temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje 
stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, v osnovi 
kategorije razčlenjuje glede na njihovo ročnost. Primerjava 
sredstev z obveznostmi do virov sredstev glede na njihovo 
ročnost podaja osnovno predstavo o finančnem položaju 
družbe in ustreznosti financiranja sredstev. Razmerja med 
kratkoročnimi in dolgoročnimi kategorijami glede na njihovo 
ročnost so podana v preglednicah: 

B) SREDSTVA
Skupna višina sredstev na presečni dan bilance znaša 12,7 mio. 
€. Vrednost aktive se v primerjavi z minulim letom ni bistveno 
znižala. 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve – 31.989 €
Neopredmetena sredstva so razpoznavna nedenarna sredstva, 
ki praviloma fizično ne obstajajo (dolgoročno odloženi stroški 
razvijanja, patenti, licence in druge pravice in dobro ime 
prevzetega podjetja). Neopredmetena sredstva, opredmetena 
osnovna sredstva in naložbene nepremičnine se ob
začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti.

V podjetju med dolgoročnimi premoženjskimi pravicami 
izkazujemo vrednosti različnih računalniških programov in licenc. 
Vse nabave neopredmetenih sredstev v letu 2015 smo financirali 
iz lastnih finančnih sredstev.

5 RAZKRITJA, POJASNILA IN 
PODATKI K IZKAZOM PO SRS

Kratkoročna sredstva in obveznosti

Dolgoročna sredstva in dolgoročni viri

Podani prikazi kažejo ugodna razmerja med kategorijami. 
Dolgoročna sredstva so v celoti financirana z dolgoročnimi viri, ki v 
presežku predstavljajo obratni kapital družbe. 

Kratkoročna 
sredstva

Kratkoročne 
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Za obdobje 2015
Dolgoročne 

premoženjske pravice
Druga neopredmetena 

dolgoročna sredstva
Dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve

V €

Skupaj

Nabavna 
vrednost

Stanje 1.1. poročevalskega obdobja 222.106 0 0 222.106

pridobitve 9.494 0 0 9.494

odtujitve 0 0 0 0

prevrednotovanje/popravki/odprave 0 0 0 0

Stanje 31.12. poročevalskega 
obdobja

231 .600 0 0 231 .600

Popravek 
vrednosti

Stanje 1.1. poročevalskega obdobja 190.946 0 0 190.946

pridobitve 0 0 0 0

odtujitve 0 0 0 0

Amortizacija 8.665 0 0 8.665

prevrednotovanje/popravki/odprave 0 0 0 0

Stanje 31.12. poročevalskega obdobja 199.611 0 0 199.611

Neodpisana vrednost 1.1. poročevalskega 
obdobja

31 .160 0 0 31 .160

Neodpisana vrednost 31.12. poročevalskega 
obdobja

31.989 0 0 31.989

Za obdobje 2014 Zemljišča Zgradbe
oprema in 

nadomestni 
deli

Drobni inventar 
in vlaganja v 

tuja oS

Sredstva v 
pridobivanju in 

predujmi

V €

Skupaj

Nabavna 
vrednost

Stanje 1.1. obdobja 1.599.418 3.208.293 6.104.156 2.763.150 51.169 13.726.186

pridobitve 0 0 806.762 112.036 15.949 934.747

odtujitve 0 -1.575 -147.264 -168.954 0 -317.794

prevrednotovanje/popravki/ 

odprave
0 0 0 0 0 0

Stanje 31.12. obdobja 1.599.418 3 .206 .718 6 .763 .654 2 .706 .232 67 .118 14 .343 .140

Popravek 
vrednosti

Stanje 1.1. poročevalskega 

obdobja
0 1.551.450 3.412.082 2.569.464  7.532.996

pridobitve 0 0 0 0  0

odtujitve 0 0 0 0  0

Amortizacija 0 117.554 756.205 55.273  929.032

prevrednotovanje/popravki/ 

odprave
0 -1.568 -133.027 -168.954  -303.550

Stanje 31.12. poročevalskega 

obdobja
0 1.667.436 4.035.259 2.455.783 0 8.158.478

Neodpisana vrednost 1.1. obdobja 1.599.418 1 .656 .843 2.692.074 193.686 51.169 6.193.191

Neodpisana vrednost 31.12. obdobja 1.599.418 1.539.282 2.728.395 250 .450 67 .118 6 .184 .663

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in dolgoročnih Ačr

Stanje in gibanje opredmetenih osnovnih sredstev

opredmetena osnovna sredstva (v lasti družbe) – 
6.184.663 €
Družba ima v lasti nepremičnine in opremo, s katerimi opravlja 
svoje javne in tržne gospodarske dejavnosti. 

podatki o vrednostnem stanju in gibanju opredmetenih 
osnovnih sredstev so podani v spodnji preglednici.
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Za obdobje 2015
Dolgoročne 

premoženjske pravice
Druga neopredmetena 

dolgoročna sredstva
Dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve

V €

Skupaj

Nabavna 
vrednost

Stanje 1.1. poročevalskega obdobja 222.106 0 0 222.106

pridobitve 9.494 0 0 9.494

odtujitve 0 0 0 0

prevrednotovanje/popravki/odprave 0 0 0 0

Stanje 31.12. poročevalskega 
obdobja

231 .600 0 0 231 .600

Popravek 
vrednosti

Stanje 1.1. poročevalskega obdobja 190.946 0 0 190.946

pridobitve 0 0 0 0

odtujitve 0 0 0 0

Amortizacija 8.665 0 0 8.665

prevrednotovanje/popravki/odprave 0 0 0 0

Stanje 31.12. poročevalskega obdobja 199.611 0 0 199.611

Neodpisana vrednost 1.1. poročevalskega 
obdobja

31 .160 0 0 31 .160

Neodpisana vrednost 31.12. poročevalskega 
obdobja

31.989 0 0 31.989

Za obdobje 2014 Zemljišča Zgradbe
oprema in 

nadomestni 
deli

Drobni inventar 
in vlaganja v 

tuja oS

Sredstva v 
pridobivanju in 

predujmi

V €

Skupaj

Nabavna 
vrednost

Stanje 1.1. obdobja 1.599.418 3.208.293 6.104.156 2.763.150 51.169 13.726.186

pridobitve 0 0 806.762 112.036 15.949 934.747

odtujitve 0 -1.575 -147.264 -168.954 0 -317.794

prevrednotovanje/popravki/ 

odprave
0 0 0 0 0 0

Stanje 31.12. obdobja 1.599.418 3 .206 .718 6 .763 .654 2 .706 .232 67 .118 14 .343 .140

Popravek 
vrednosti

Stanje 1.1. poročevalskega 

obdobja
0 1.551.450 3.412.082 2.569.464  7.532.996

pridobitve 0 0 0 0  0

odtujitve 0 0 0 0  0

Amortizacija 0 117.554 756.205 55.273  929.032

prevrednotovanje/popravki/ 

odprave
0 -1.568 -133.027 -168.954  -303.550

Stanje 31.12. poročevalskega 

obdobja
0 1.667.436 4.035.259 2.455.783 0 8.158.478

Neodpisana vrednost 1.1. obdobja 1.599.418 1 .656 .843 2.692.074 193.686 51.169 6.193.191

Neodpisana vrednost 31.12. obdobja 1.599.418 1.539.282 2.728.395 250 .450 67 .118 6 .184 .663

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in dolgoročnih Ačr

Stanje in gibanje opredmetenih osnovnih sredstev

opredmetena osnovna sredstva (v lasti družbe) – 
6.184.663 €
Družba ima v lasti nepremičnine in opremo, s katerimi opravlja 
svoje javne in tržne gospodarske dejavnosti. 

podatki o vrednostnem stanju in gibanju opredmetenih 
osnovnih sredstev so podani v spodnji preglednici.
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Opredmetena osnovna sredstva, ki izpolnjujejo pogoje za 
pripoznanje in so pridobljena od drugih oseb, se ob začetnem 
pripoznanju ovrednotijo z nakupno ceno, povečano za uvozne in 
nevračljive nakupne terjatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati 
neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti 
stroški dovoza in namestitve in zmanjšano za vse trgovinske 
in druge popuste. V nabavno vrednost se ne vštevajo obresti 
od pridobljenih posojil za pridobitev teh sredstev. Učinek 
prevrednotenja dolgov za pridobitev teh sredstev ne povečuje 
nabavne vrednosti sredstev. Vrednotijo se po modelu nabavne 
vrednosti.

Dolgoročna opredmetena sredstva so se v letu 2015 povišala 
zaradi nabav - nabavili smo novi smetarski vozili, teleskopskega 
viličarja, tovorni vozili, nove posode, računalnike in opremo.

V letu 2015 nismo izvajali prevrednotenj opredmetenih osnovnih 
sredstev.

Način obračunavanja stroškov amortizacije je opisan pri razkritjih 
stroškov amortizacije, na strani 105.

Naložbene nepremičnine – 58.125 €
Med naložbenimi nepremičninami izkazujemo nepremičnine v 
lasti družbe, ki jih posedujemo z namenom njihovega oddajanja 
v najem. 

 2015 2014
v €

indeks 15/14

Naložbene 
nepremičnine, 
vrednotene po 
modelu nabavne 
vrednosti

78.025 78.025 100

Popravek vrednosti 
naložbenih 
nepremičnin zaradi 
amortiziranja

-19.900 -18.615 107

Skupaj: 58 .125 59.410 98

Gre za dve stanovanji in počitniški apartma, in sicer: 
• stanovanje, dvosobno št. 1 v pritličju večstanovanjske stavbe 

na naslovu Košaški dol 43, Maribor, v izmeri 52,56 m2 
primarne + 24,80 m2 sekundarne površine, letnik 1968, 

• stanovanje, dvosobno št. 9/II v 2. nadstropju večstanovanjske 
stavbe na naslovu Kamniška 31, Maribor, v izmeri 45,85 m2, 
letnik 1963, 

• počitniški apartma, nepremičnina 1. E, vl.št. 508/1 k.o. 
Martjanci, apartma Trobentica št. 14 v Moravskih Toplicah, v 
izmeri 37,49 m2.

Skupna nabavna vrednost naložbenih nepremičnin na zadnji 
dan poročevalskega obdobja znaša 78.025 €, nabran popravek 
vrednosti 19.900 € in sedanja vrednost 58.125 €. Letna obračunana 
amortizacija znaša 1.285 €. Amortizacijo obračunavamo po 
enakih principih kot za ostale nepremičnine v lasti družbe. 

Dolgoročne finančne naložbe – 2.287 €
Dolgoročne finančne naložbe so sredstva, ki jih ima družba z 
namenom dolgoročnega doseganja finančnih prihodkov. Med 
dolgoročnimi finančnim naložbami družba izkazuje naložbe v 
kapital drugih podjetij. 

 2015 2014
v €

indeks 15/14

Dolgoročne finančne 
naložbe v delnice 
in deleže družb v 
skupini, razporejene 
in izmerjene po 
nabavni vrednosti

17.000 17.000 100

Oslabitev vrednosti 
dolgoročnih finančnih 
naložb

-14.713 0 -

Skupaj: 2 .287 17 .000 13

V stanju na dan 31.12.2015 družba izkazuje v tej postavki naložbo 
v lastniški (4,52 %) delež podjetja Nipa d. o. o. V skladu s SRS 3 je 
naložba razvrščena v skupino za prodajo razpoložljivih finančnih 
sredstev, merimo jo po nabavni vrednosti. Na dan bilance 
stanja se oceni, ali obstajajo nepristranski dokazi o morebitni 
oslabljenosti finančne naložbe. Na dan 31.12.2015 smo na podlagi 
zadnjih revidiranih javno dostopnih podatkov (Vir: Ajpes) na 
podlagi ocene poštene vrednosti podjetja opravili prevrednotenje 
v višini 14.713 €.

Dolgoročne poslovne terjatve – 544 €
Dolgoročne poslovne terjatve so terjatve do tretjih oseb, prej 
zaposlenih v družbi, iz naslova odobrenih kreditov za odkup 
stanovanj. Stanje se glede na leto 2014 ni spremenilo.

Zaloge – 120.372 €
Družba izkazuje v tej postavki zaloge materiala in zaloge 
trgovskega blaga.

 2015 2014
v €

indeks 15/14

Zaloge surovin in 
materiala 

73 .140 81.963 89

Zaloge surovin in 
materiala v skladišču

72.789 81.828 89

Zaloge surovin in 
materiala na poti

351 135 260

Zaloge drobnega 
inventarja in 
embalaže

42 .358 59.249 71

Zaloge drobnega 
inventarja in 
embalaže v skladišču

42.358 59.249 71

Nedokončana 
proizvodnja in 
storitve

0 21.939 -

Nedokončana 
proizvodnja

0 21.939 -

Zaloge blaga 4 .873 11 .778 41

Blago v lastnem 
skladišču

4.873 11.778 41

Skupaj: 120 .372 174.929 69

Zaloge materiala so v pretežnem delu zaloge rezervnih delov, 
elektromateriala, gum in maziv za vzdrževanje voznega parka in 
zaloge zaščitnih sredstev ter v manjšem delu zaloge pisarniškega 
in drugega potrošnega materiala. 

Zalogo trgovskega blaga predstavljajo PVC vrečke za ločeno 
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zbiranje odpadkov, ki so kasneje predmet prodaje našim 
strankam. V postavki nedokončna proizvodnja so bile izkazane 
zaloge vina, ki pa so bile v letu 2015 porabljene za namene 
obdarovanj in reprezentance ob zaključku leta.

Za leto 2015 je bil opravljen letni popis sredstev, na podlagi 
zaključnega poročila popisne komisije je bilo ugotovljeno, da ob 
popisu zalog v skladišču ni bilo ugotovljenih viškov in mankov. 
nedokončano proizvodnjo konec leta 2014 je predstavljalo 
pobrano grozdje v vinogradu na piramidi. tega smo predali v 
predelavo in polnjenje. Vino smo porabili v letu 2015, pretežno za 
poslovna darila.

Kratkoročne poslovne terjatve (skupaj) – 
2.982.552 € 
poslovne terjatve do naših kupcev in terjatve do drugih so 
zmanjšane za oblikovane popravke vrednosti terjatev, ki 
bremenijo poslovni izid preko prevrednotovalnih poslovnih 
odhodkov. praviloma so vse terjatve izkazane do kupcev 
- komitentov v Sloveniji, saj storitve v tujini opravljamo le 
izjemoma.

 2015 2014
v €

indeks 15/14

Kratkoročne poslovne 
terjatve do kupcev

2.773.771 2.742.572 101

Kratkoročne terjatve do 
kupcev v državi

4.265.718 4.276.630 100

Kratkoročne terjatve do 
kupcev v tujini

1.625 0 -

oslabitev vrednosti 
kratkoročnih terjatev do 
kupcev

-1.493.573 -1.534.058 97

Dani kratkoročni predujmi in 
varščine

6.323 14.783 43

Drugi dani kratkoročni 
predujmi in preplačila

2.323 10.783 22

Dane kratkoročne varščine 4.000 4.000 100

Kratkoročne terjatve iz 
poslovanja za tuj račun

25.417 35.931 71

Druge kratkoročne terjatve iz 
poslovanja za tuj račun

42.819 61.292 70

oslabitev vrednosti 
kratkoročnih terjatev iz 
poslovanja za tuj račun

-17.403 -25.361 69

Kratkoročne terjatve, 
povezane s finančnimi 
prihodki

3.025 3.733 81

Kratkoročne terjatve za 
obresti

99.628 107.493 93

oslabitev vrednosti 
kratkoročnih terjatev, 
povezanih s finančnimi 
prihodki

-96.603 -103.761 93

Druge kratkoročne terjatve 174.017 146.110 119

Kratkoročne terjatve za 
vstopni DDV

117.766 123.420 95

Druge kratkoročne terjatve 
do državnih in drugih 
institucij

9.704 3.726 260

ostale kratkoročne terjatve 46.547 18.964 245

Skupaj: 2.982.552 2.943.128 101

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev – 
2.773.771 €
Znesek poslovnih terjatev do kupcev je za 1 % višji kot pred 
letom dni. V poročevalskem letu so popravki vrednosti terjatev 
oblikovani za neplačane terjatve do tistih dolžnikov, nad katerimi 
je začet insolventni postopek ter do dolžnikov, zoper katere so 
do konca leta 2015 začeti postopki sodne izterjave za vse terjatve, 
ne glede na čas njihovega nastanka. pri oblikovanju popravkov 
terjatev se poslužujemo tudi metode presojanja verjetnosti 
unovčitve posamičnih terjatev oz. dolžnikov, v kolikor to 
zahtevajo posebne okoliščine posamičnih terjatev ali dolžnikov. 

V letu 2013 so bili oblikovani popravki vrednosti terjatev tudi za 
skupino terjatev, ki jih izkazujemo do izvajalca obračunavanja 
storitev odvoza blata iz Centralne čistilne naprave Maribor, in 
sicer za višino vseh tistih neplačanih terjatev, ki jih izvajalec 
obračunavanja izkazuje do uporabnikov in so zapadle za 90 ali 
več dni. Višino teh smo na osnovi prejete dokumentacije (podatki 
o terjatvah, ki so v sodnih postopkih itd.) s strani izvajalca letos 
ustrezno korigirali.

Za terjatve, ki so v sodnih postopkih, se oblikuje ob koncu leta 100 
% popravke vrednosti.

V nadaljevanju podajamo tabelarni in grafični pregled poslovnih 
terjatev do kupcev po njihovem statusu glede oblikovanega 
popravka vrednosti, sodne izterjave in glede na njihovo zapadlost. 
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zbiranje odpadkov, ki so kasneje predmet prodaje našim 
strankam. V postavki nedokončna proizvodnja so bile izkazane 
zaloge vina, ki pa so bile v letu 2015 porabljene za namene 
obdarovanj in reprezentance ob zaključku leta.

Za leto 2015 je bil opravljen letni popis sredstev, na podlagi 
zaključnega poročila popisne komisije je bilo ugotovljeno, da ob 
popisu zalog v skladišču ni bilo ugotovljenih viškov in mankov. 
nedokončano proizvodnjo konec leta 2014 je predstavljalo 
pobrano grozdje v vinogradu na piramidi. tega smo predali v 
predelavo in polnjenje. Vino smo porabili v letu 2015, pretežno za 
poslovna darila.

Kratkoročne poslovne terjatve (skupaj) – 
2.982.552 € 
poslovne terjatve do naših kupcev in terjatve do drugih so 
zmanjšane za oblikovane popravke vrednosti terjatev, ki 
bremenijo poslovni izid preko prevrednotovalnih poslovnih 
odhodkov. praviloma so vse terjatve izkazane do kupcev 
- komitentov v Sloveniji, saj storitve v tujini opravljamo le 
izjemoma.

 2015 2014
v €

indeks 15/14

Kratkoročne poslovne 
terjatve do kupcev

2.773.771 2.742.572 101

Kratkoročne terjatve do 
kupcev v državi

4.265.718 4.276.630 100

Kratkoročne terjatve do 
kupcev v tujini

1.625 0 -

oslabitev vrednosti 
kratkoročnih terjatev do 
kupcev

-1.493.573 -1.534.058 97

Dani kratkoročni predujmi in 
varščine

6.323 14.783 43

Drugi dani kratkoročni 
predujmi in preplačila

2.323 10.783 22

Dane kratkoročne varščine 4.000 4.000 100

Kratkoročne terjatve iz 
poslovanja za tuj račun

25.417 35.931 71

Druge kratkoročne terjatve iz 
poslovanja za tuj račun

42.819 61.292 70

oslabitev vrednosti 
kratkoročnih terjatev iz 
poslovanja za tuj račun

-17.403 -25.361 69

Kratkoročne terjatve, 
povezane s finančnimi 
prihodki

3.025 3.733 81

Kratkoročne terjatve za 
obresti

99.628 107.493 93

oslabitev vrednosti 
kratkoročnih terjatev, 
povezanih s finančnimi 
prihodki

-96.603 -103.761 93

Druge kratkoročne terjatve 174.017 146.110 119

Kratkoročne terjatve za 
vstopni DDV

117.766 123.420 95

Druge kratkoročne terjatve 
do državnih in drugih 
institucij

9.704 3.726 260

ostale kratkoročne terjatve 46.547 18.964 245

Skupaj: 2.982.552 2.943.128 101

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev – 
2.773.771 €
Znesek poslovnih terjatev do kupcev je za 1 % višji kot pred 
letom dni. V poročevalskem letu so popravki vrednosti terjatev 
oblikovani za neplačane terjatve do tistih dolžnikov, nad katerimi 
je začet insolventni postopek ter do dolžnikov, zoper katere so 
do konca leta 2015 začeti postopki sodne izterjave za vse terjatve, 
ne glede na čas njihovega nastanka. pri oblikovanju popravkov 
terjatev se poslužujemo tudi metode presojanja verjetnosti 
unovčitve posamičnih terjatev oz. dolžnikov, v kolikor to 
zahtevajo posebne okoliščine posamičnih terjatev ali dolžnikov. 

V letu 2013 so bili oblikovani popravki vrednosti terjatev tudi za 
skupino terjatev, ki jih izkazujemo do izvajalca obračunavanja 
storitev odvoza blata iz Centralne čistilne naprave Maribor, in 
sicer za višino vseh tistih neplačanih terjatev, ki jih izvajalec 
obračunavanja izkazuje do uporabnikov in so zapadle za 90 ali 
več dni. Višino teh smo na osnovi prejete dokumentacije (podatki 
o terjatvah, ki so v sodnih postopkih itd.) s strani izvajalca letos 
ustrezno korigirali.

Za terjatve, ki so v sodnih postopkih, se oblikuje ob koncu leta 100 
% popravke vrednosti.

V nadaljevanju podajamo tabelarni in grafični pregled poslovnih 
terjatev do kupcev po njihovem statusu glede oblikovanega 
popravka vrednosti, sodne izterjave in glede na njihovo zapadlost. 
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Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

Terjatve do kupcev po zapadlosti 2015

 31 .12 .2015 31 .12 .2014 31 .12 .2013 indeks 15/14 Delež 2015 Delež 2014
V €

Delež 2013

Bruto višina terjatev 4.267.343 4.276.630 4.343.507 100 100% 100% 100%

Popravek vrednosti 

terjatev
-1.493.573 -1.534.058 -1.579.413 - 35% 36% 36%

Neto = Bilančna vrednost 

terjatev
2.773.771 2.742.572 2.764.094 101 65% 64% 64%

Vtožene terjatve, stečaji, 

prisilne p.
1.296.198 1.320.799 1.358.778 98 30% 31% 31%

1.678.365nad 91 dni

184.02761 do 90 dni

211.822

0 1.000.000 2.000.000

31 do 60 dni

520.2941 do 30 dni

1.672.834Nezapadle

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih – 
208.782 €
Poslovne terjatve do drugih v skupni višini 208.782 € so terjatve 
za obresti (3.023 €), terjatve iz poslovanja za tuj račun pri 
dejavnosti upravljanja stavb (25.417 €) in ostale kratkoročne 
terjatve za refundacije, dane predujme ipd. (6.323 €) 

Denarna sredstva – 3.315.618 €
Denarna sredstva so sredstva, ki jih ima družba na dan bilance 
na svojem transakcijskem računu, v blagajnah in v obliki 
depozita pri bankah. 

 2015 2014
v €

indeks 15/14

Denarna sredstva 
v blagajni in 
takoj udenarljivi 
vrednostni papirji

792 430 184

Denarna sredstva 
v blagajni, razen 
deviznih sredstev

792 430 184

Dobroimetje pri 
bankah in drugih 
finančnih inštitucijah

3 .314 .826 3 .322 .767 100

Denarna sredstva 
na računih, razen 
deviznih

15.322 89.202 17

Kratkoročni depoziti 
oziroma depoziti 
na odpoklic, razen 
deviznih

3.299.504 3.233.565 102

Skupaj: 3 .315 .618 3.323.197 100

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve – 14.628 €
Med aktivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo kratkoročno 
odložene stroške za vnaprej plačane zavarovalne premije in 
razne naročnine ter za kratkoročno odložene - nezaračunane 
prihodke iz naslova izdanih vrečk za komunalne odpadke. 

 2015 2014
v €

indeks 15/14

Kratkoročno odloženi 
stroški oziroma 
odhodki

14.497 17.897 81

DDV od prejetih 
predujmov

131 10 1.310

Skupaj: 14 .628 17.907 82



98

Letno poročiLo 2015

Struktura in velikost kapitala

a) oBVeZnoSti Do ViroV SreDSteV

Kapital – 7.359.603 €

Dobički

rezerve

osnovni kapital

0,2

3,2

4,0

4,0

0,2

3,2

2014

0 31 42 5

2015

Kapital družbe se je v letu 2015 malenkostno zmanjšal. na 
njegovo povečanje je vplival dobiček, ki ga je družba ustvarila 
v letu 2015. Hkrati pa smo v letu 2015 opravili izplačilo dela 
dobička iz leta 2014 v višini 163.336 €. V letu 2015 smo povečali 
lastniški delež v podjetju (1,6831 %) z odkupom deleža občine 
Hoče-Slivnica. 

iz naslova rezervacije za odpravnine, ki se evidentirajo preko 
sestavin kapitala, je v letu 2015 prišlo do povečanja kapitala 
(zmanjšanje presežka prevrednotenja) v višini 22.772 €. Ker pa 
se ob porabi rezervacija za odpravnine v skladu s SrS 10.35, 
sorazmerni del aktuarskih dobičkov oz. izgub, odpravi v dobro 
oz. breme prenesenega dobička, se za znesek 453 € zmanjša 
preneseni dobiček. 

 2015 2014
v €

indeks 15/14

Vpoklicani in začetni kapital ter ustanovitvene vloge 3.990.202 3.990.202 100

osnovni delniški kapital - kapitalski deleži ali kapitalska vloga 3.990.202 3.990.202 100

Kapitalske rezerve 977.349 977.349 100

Splošni prevrednotovalni popravek kapitala in kapitalske rezerve iz naslova učinkov prisilne 
poravnave

977.349 977.349 100

rezerve iz dobička 2 .205 .411 2.204.729 100

Zakonske rezerve 1.629.484 1.629.484 100

rezerve za lastne delnice oziroma lastne poslovne deleže 72.158 0 -

Druge rezerve iz dobička 575.246 575.246 100

pridobljene lastne delnice oziroma lastni poslovni deleži (odbitna postavka) -71.477 0 -

čisti dobiček ali čista izguba 202 .817 236.798 86

prenesena izguba iz prejšnjih let -453 0 -

ostanek čistega dobička poslovnega leta 203.271 236.798 86

Presežek iz prevrednotovanja -16 .177 -39.401 -

presežek iz prevrednotenja kratkoročnih finančnih naložb -16.177 -39.401 -

Skupaj: 7.359.603 7.369.677 100

Skupni kapital podjetja tako sestoji iz osnovnega kapitala, 
vpisanega v sodni register (3.990.202 €), kapitalskih rezerv 
(977.349 €), zakonskih rezerv (1.629.484 €), drugih rezerv iz 
dobička (575.246 €), iz rezervacije sredstev za odkup lastnega 
deleža (ki ostaja po odkupu nerazporejen v višini 681 €), 
negativnega presežka iz prevrednotenja v višini 16.177 € 
ter trenutno še nerazporejenega dobička poslovnega leta 
(zmanjšanega za preneseno izgubo iz naslova rezervacij za 
odpravnine) v višini 202.817 €.

podrobnejše gibanje postavk kapitala je razvidno iz izkaza 
gibanja kapitala.

V osnovnem kapitalu družbe so na zadnji dan poročevalskega 
obdobja udeleženi družbeniki – občine, katerih lastniška 
struktura je prikazana v uvodnem poglavju na strani 21.

Primerjava velikosti in strukture lastnega kapitala 
glede na preteklo leto. 
natančnejši razvidi o spremembah višine in strukture kapitala 
družbe so podani v izkazu gibanja kapitala (točka 4b. letnega 
poročila). 
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Struktura in velikost kapitala

a) oBVeZnoSti Do ViroV SreDSteV

Kapital – 7.359.603 €

Dobički

rezerve

osnovni kapital

0,2

3,2

4,0

4,0

0,2

3,2

2014

0 31 42 5

2015

Kapital družbe se je v letu 2015 malenkostno zmanjšal. na 
njegovo povečanje je vplival dobiček, ki ga je družba ustvarila 
v letu 2015. Hkrati pa smo v letu 2015 opravili izplačilo dela 
dobička iz leta 2014 v višini 163.336 €. V letu 2015 smo povečali 
lastniški delež v podjetju (1,6831 %) z odkupom deleža občine 
Hoče-Slivnica. 

iz naslova rezervacije za odpravnine, ki se evidentirajo preko 
sestavin kapitala, je v letu 2015 prišlo do povečanja kapitala 
(zmanjšanje presežka prevrednotenja) v višini 22.772 €. Ker pa 
se ob porabi rezervacija za odpravnine v skladu s SrS 10.35, 
sorazmerni del aktuarskih dobičkov oz. izgub, odpravi v dobro 
oz. breme prenesenega dobička, se za znesek 453 € zmanjša 
preneseni dobiček. 

 2015 2014
v €

indeks 15/14

Vpoklicani in začetni kapital ter ustanovitvene vloge 3.990.202 3.990.202 100

osnovni delniški kapital - kapitalski deleži ali kapitalska vloga 3.990.202 3.990.202 100

Kapitalske rezerve 977.349 977.349 100

Splošni prevrednotovalni popravek kapitala in kapitalske rezerve iz naslova učinkov prisilne 
poravnave

977.349 977.349 100

rezerve iz dobička 2 .205 .411 2.204.729 100

Zakonske rezerve 1.629.484 1.629.484 100

rezerve za lastne delnice oziroma lastne poslovne deleže 72.158 0 -

Druge rezerve iz dobička 575.246 575.246 100

pridobljene lastne delnice oziroma lastni poslovni deleži (odbitna postavka) -71.477 0 -

čisti dobiček ali čista izguba 202 .817 236.798 86

prenesena izguba iz prejšnjih let -453 0 -

ostanek čistega dobička poslovnega leta 203.271 236.798 86

Presežek iz prevrednotovanja -16 .177 -39.401 -

presežek iz prevrednotenja kratkoročnih finančnih naložb -16.177 -39.401 -

Skupaj: 7.359.603 7.369.677 100

Skupni kapital podjetja tako sestoji iz osnovnega kapitala, 
vpisanega v sodni register (3.990.202 €), kapitalskih rezerv 
(977.349 €), zakonskih rezerv (1.629.484 €), drugih rezerv iz 
dobička (575.246 €), iz rezervacije sredstev za odkup lastnega 
deleža (ki ostaja po odkupu nerazporejen v višini 681 €), 
negativnega presežka iz prevrednotenja v višini 16.177 € 
ter trenutno še nerazporejenega dobička poslovnega leta 
(zmanjšanega za preneseno izgubo iz naslova rezervacij za 
odpravnine) v višini 202.817 €.

podrobnejše gibanje postavk kapitala je razvidno iz izkaza 
gibanja kapitala.

V osnovnem kapitalu družbe so na zadnji dan poročevalskega 
obdobja udeleženi družbeniki – občine, katerih lastniška 
struktura je prikazana v uvodnem poglavju na strani 21.

Primerjava velikosti in strukture lastnega kapitala 
glede na preteklo leto. 
natančnejši razvidi o spremembah višine in strukture kapitala 
družbe so podani v izkazu gibanja kapitala (točka 4b. letnega 
poročila). 
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rezervacije – 601.035 € 

 2015 2014
v €

indeks 15/14

Rezervacije 
za pokojnine, 
jubilejne nagrade 
in odpravnine ob 
upokojitvi

589.124 594.419 99

Prejete donacije 11.911 12.117 98

Skupaj: 601 .035 606 .536 99

Družba je v letu 2015 oblikovala rezervacije za odpravnine 
ob upokojitvi in jubilejne nagrade zaposlenih, in sicer na 
podlagi določb Slovenskega računovodskega standarda (SRS) 
10, pojasnila 1 k SRS 10 (2006) ter sklepa Strokovnega sveta 
Slovenskega inštituta za revizijo z dne 19.1.2014. Družba je 
tako na podlagi aktuarskega izračuna oblikovane rezervacije 
za jubilejne nagrade zmanjšala v višini 10.628 € in odpravnine 
ob upokojitvi povečala za 5.332 €. V letu 2015 so bile izplačane 
jubilejne nagrade v višini 20.162 € in odpravnine ob upokojitvi 
v višini 9.455 €. Obračunana je tudi aktuarska izguba preteklih 
let v višini 454 €.

Dolgoročne finančne obveznosti – 607.689 €

 2015 2014
v €

indeks 15/14

Dolgoročna posojila, 
dobljena pri bankah 
v državi

205.524 296.868 69

Dolgoročni dolgovi iz 

finančnega najema
402.165 465.283 86

Skupaj: 607.689 762 .151 80

Dolgoročne finančne obveznosti so obveznosti, ki jih ima 
družba iz naslova finančnega najema - leasinga po šestih 
pogodbah za dobavo delovnih vozil (skupaj 310.821 €) in 
obveznosti za dolgoročno posojilo, najeto pri Eko skladu RS 
za izgradnjo male plinske elektrarne v Dogošah (296.868 €). 
Posojilo je zavarovano s hipoteko (vodeno v zunajbilanci). V 
letu 2015 sta bili sklenjeni dve novi pogodbi za finančni najem 
za nabavo smetarskega vozila in viličarja po obrestni meri 3-m 
oz. 6-m EURIBOR +2,4 oz.2,5%.
Družba vse svoje zapadle obveznosti poravnava redno.

Dolgoročne poslovne obveznosti – 1.586.161 € 

 2015 2014
v €

indeks 15/14

Druge dolgoročne 

poslovne obveznosti
1.586.161 1.587.184 100

Skupaj: 1 .586 .161 1 .587 .184 100

Izkazane dolgoročne poslovne obveznosti izhajajo iz naslova 
obračunane okoljske dajatve. Gre za nenominirane obveznosti, 
ki so zniževale poračunane zneske dejansko plačanih okoljskih 
dajatev, ki jih je podjetje plačevalo izvajalcem storitev 
prevzema odpadkov. Obveznost se nanaša na obdobje med 

leti 2002 in 2005 in je zastarana (sprememba iz t. i. civilne 
obligacije v naravno - naturalno obligacijo). Na podlagi 
revizijskih in pravnih mnenj se bo problematika v letu 2016 
ustrezno reševala.

Kratkoročne finančne obveznosti – 416.610 €

 2015 2014
v €

indeks 15/14

Kratkoročna posojila, 
dobljena pri bankah 
v državi

91.344 91.344 100

Kratkoročne 
obveznosti v zvezi 
z razdelitvijo 
poslovnega izida

324.776 248.722 131

Druge kratkoročne 
finančne obveznosti

490 677 72

Skupaj: 416 .610 340 .743 122

Na kratkoročnih finančnih obveznostih izkazujemo tisti del 
obveznosti iz finančnega najema in dolgoročnega posojila 
Eko sklada RS, izkazanega med dolgoročnimi finančnimi 
obveznostmi, ki zapadejo v plačilo v roku enega leta od 
bilančnega dne.

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 
– 1.620.758 €

 2015 2014
v €

indeks 15/14

Kratkoročne 
obveznosti do 
dobaviteljev

1.579.711 1.669.801 95

Kratkoročne 
obveznosti do 
dobaviteljev v državi

1.579.431 1.669.694 95

Kratkoročne 
obveznosti do 
dobaviteljev v tujini

281 107 263

Prejeti kratkoročni 
predujmi in varščine

41 .046 8.917 460

Prejeti kratkoročni 
predujmi

4.140 3.045 136

Prejete kratkoročne 
varščine

36.906 5.872 629

Skupaj: 1 .620 .758 1 .678 .718 97

Med kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev so 
vštete obveznosti do dobaviteljev za material in storitve ter 
obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva. Veliko večino 
izkazanih obveznosti predstavljajo obveznosti do dobaviteljev 
v Sloveniji. Višina prometa z dobavitelji v tujini in morebitno 
stanje obveznosti do dobaviteljev v tujini so zanemarljivi. 

Obveznosti do vseh dobaviteljev poravnavamo v valutnem 
roku. Plačila obveznosti so zamaknjena le izjemoma, kadar za 
to obstajajo utemeljeni razlogi. 
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Druge kratkoročne poslovne obveznosti – 
399.142 € 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti so po večini 
obveznosti do zaposlenih za plače ter za prispevke iz in na 
plače iz naslova obračunanih in še neizplačanih plač na zadnji 
dan poročevalskega obdobja (330.462 €). V preostalem delu 
so med druge obveznosti vštete obveznosti iz poslovanja za 
tuj račun pri dejavnosti upravljanja objekta Avtobusna postaja 
Maribor (8.972 €), obveznosti iz naslova prejetih predujmov in 
varščin (41.046 €). 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve –119.780 €

 2015 2014
v €

indeks 15/14

Vnaprej vračunani 
stroški in odhodki

81.884 38.599 212

Kratkoročno odloženi 
prihodki

37.896 0 -

Skupaj: 119.780 38.599 310

Med pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo vnaprej 
vračunane stroške za najemnine in druge storitve. 

b) ZUnAJ BiLAnčnA eViDenCA

podjetje vodi v zunaj bilančni evidenci : 
• dana jamstva za plačilo svojih, prevzetih ali tujih 

obveznosti, če gre za odstope stvarnih pravic za 
zavarovanje plačila obveznosti, 

• denarna sredstva in terjatve, ki niso last družbe, so pa v 
njeni posesti po pooblastilu (rezervni sklad objektov v 
upravljanju in terjatve iz tega naslova),

• knjigovodsko evidenco osnovnih sredstev v lasti občin, 
ki jih družba uporablja za opravljanje dejavnosti javne 
gospodarske službe. 

 2015 2014
v €

indeks 15/14

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 8.972 21.068 43

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 8.972 21.068 43

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 330.462 353.535 93

Kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 167.916 179.852 93

Kratkoročne obveznosti za prispevke za socialno varnost po vrstah prispevkov 56.954 60.750 94

Kraatkoročne obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 26.820 28.263 95

Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 37.945 40.556 94

obveznosti za prispevke izplačevalca 40.827 44.114 93

obveznosti do državnih in drugih institucij 31.327 3.121 1.004

obveznosti za obračunani DDV 23.277 3.134 743

obveznosti za davčni odtegljaj 50 50 100

Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 8.000 -63 -

Druge kratkoročne obveznosti 28.381 436 6.509

Kratkoročne obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač in nadomestili plač zaposlencem 42 286 15

ostale kratkoročne poslovne obveznosti 28.339 150 18.893

Skupaj: 399.142 378.159 106

Dana jamstva 
na zadnji dan poročevalskega obdobja je stanje izdanih 
jamstev za zavarovanje plačila svojih, prevzetih ali tujih 
obveznosti sledeče: 
• znesek obveznosti, zavarovanih s stvarnim jamstvom na 

zadnji dan poročevalskega obdobja, znaša 297.358 €. Del 
obveznosti v višini 91.834 € je izkazan med kratkoročnimi 
finančnimi obveznosti, znesek 205.524 € pa med 
dolgoročnimi finančnimi obveznostmi. Gre za obveznosti iz 
dolgoročnega posojila, ki je zavarovano z zastavno pravico 
na nepremičninah podjetja, in sicer parc.št. 3126/1, /3, /7, /8, 
3156/2, /3 in 3131/3, vse k.o. pobrežje. po zastavni pogodbi 
je zavarovanje sklenjeno za obveznosti do višine 500.000 € 
in je zmanjšano za odplačani del posojila. 

Denarna sredstva 
V zunaj bilančni evidenci vodimo stanje denarnih sredstev 
rezervnega sklada objekta oz. lastnikov objekta Avtobusna 
postaja na Mlinski ulici v Mariboru in terjatev iz tega naslova 
(13.531 €). 

Evidenca osnovnih sredstev v lasti občin
Do 31.12.2009 se je infrastruktura, s katero je podjetje izvajalo 
javne gospodarske službe, vodila v bilančnih evidencah podjetja 
pod kategorijo »sredstva v upravljanju«. od sprememb SrS 35, 
od 1.1.2010 ta sredstva vodimo zunaj bilančno. 

Sredstva vodimo ločeno po občinah, ki so njihovi lastniki. Velika 
večina sredstev za izvajanje javnih gospodarskih služb je v lasti 
Mestne občine Maribor, medtem ko imajo zunaj mestne občine 
praviloma v lasti le zbirne centre. 

V nadaljevanju so podane preglednice stanja in gibanja 
osnovnih sredstev, in sicer posebej za Mestno občino Maribor 
(po vrsti osnovnih sredstev in po funkcionalnih področjih) in 
posebej za primestne občine. 
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Druge kratkoročne poslovne obveznosti – 
399.142 € 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti so po večini 
obveznosti do zaposlenih za plače ter za prispevke iz in na 
plače iz naslova obračunanih in še neizplačanih plač na zadnji 
dan poročevalskega obdobja (330.462 €). V preostalem delu 
so med druge obveznosti vštete obveznosti iz poslovanja za 
tuj račun pri dejavnosti upravljanja objekta Avtobusna postaja 
Maribor (8.972 €), obveznosti iz naslova prejetih predujmov in 
varščin (41.046 €). 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve –119.780 €

 2015 2014
v €

indeks 15/14

Vnaprej vračunani 
stroški in odhodki

81.884 38.599 212

Kratkoročno odloženi 
prihodki

37.896 0 -

Skupaj: 119.780 38.599 310

Med pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo vnaprej 
vračunane stroške za najemnine in druge storitve. 

b) ZUnAJ BiLAnčnA eViDenCA

podjetje vodi v zunaj bilančni evidenci : 
• dana jamstva za plačilo svojih, prevzetih ali tujih 

obveznosti, če gre za odstope stvarnih pravic za 
zavarovanje plačila obveznosti, 

• denarna sredstva in terjatve, ki niso last družbe, so pa v 
njeni posesti po pooblastilu (rezervni sklad objektov v 
upravljanju in terjatve iz tega naslova),

• knjigovodsko evidenco osnovnih sredstev v lasti občin, 
ki jih družba uporablja za opravljanje dejavnosti javne 
gospodarske službe. 

 2015 2014
v €

indeks 15/14

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 8.972 21.068 43

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 8.972 21.068 43

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 330.462 353.535 93

Kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 167.916 179.852 93

Kratkoročne obveznosti za prispevke za socialno varnost po vrstah prispevkov 56.954 60.750 94

Kraatkoročne obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 26.820 28.263 95

Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 37.945 40.556 94

obveznosti za prispevke izplačevalca 40.827 44.114 93

obveznosti do državnih in drugih institucij 31.327 3.121 1.004

obveznosti za obračunani DDV 23.277 3.134 743

obveznosti za davčni odtegljaj 50 50 100

Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij 8.000 -63 -

Druge kratkoročne obveznosti 28.381 436 6.509

Kratkoročne obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač in nadomestili plač zaposlencem 42 286 15

ostale kratkoročne poslovne obveznosti 28.339 150 18.893

Skupaj: 399.142 378.159 106

Dana jamstva 
na zadnji dan poročevalskega obdobja je stanje izdanih 
jamstev za zavarovanje plačila svojih, prevzetih ali tujih 
obveznosti sledeče: 
• znesek obveznosti, zavarovanih s stvarnim jamstvom na 

zadnji dan poročevalskega obdobja, znaša 297.358 €. Del 
obveznosti v višini 91.834 € je izkazan med kratkoročnimi 
finančnimi obveznosti, znesek 205.524 € pa med 
dolgoročnimi finančnimi obveznostmi. Gre za obveznosti iz 
dolgoročnega posojila, ki je zavarovano z zastavno pravico 
na nepremičninah podjetja, in sicer parc.št. 3126/1, /3, /7, /8, 
3156/2, /3 in 3131/3, vse k.o. pobrežje. po zastavni pogodbi 
je zavarovanje sklenjeno za obveznosti do višine 500.000 € 
in je zmanjšano za odplačani del posojila. 

Denarna sredstva 
V zunaj bilančni evidenci vodimo stanje denarnih sredstev 
rezervnega sklada objekta oz. lastnikov objekta Avtobusna 
postaja na Mlinski ulici v Mariboru in terjatev iz tega naslova 
(13.531 €). 

Evidenca osnovnih sredstev v lasti občin
Do 31.12.2009 se je infrastruktura, s katero je podjetje izvajalo 
javne gospodarske službe, vodila v bilančnih evidencah podjetja 
pod kategorijo »sredstva v upravljanju«. od sprememb SrS 35, 
od 1.1.2010 ta sredstva vodimo zunaj bilančno. 

Sredstva vodimo ločeno po občinah, ki so njihovi lastniki. Velika 
večina sredstev za izvajanje javnih gospodarskih služb je v lasti 
Mestne občine Maribor, medtem ko imajo zunaj mestne občine 
praviloma v lasti le zbirne centre. 

V nadaljevanju so podane preglednice stanja in gibanja 
osnovnih sredstev, in sicer posebej za Mestno občino Maribor 
(po vrsti osnovnih sredstev in po funkcionalnih področjih) in 
posebej za primestne občine. 
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Za obdobje 2015 - Mo Maribor Zemljišča Zgradbe
oprema in 

nadomestni 
deli

Drobni 
inventar

Sredstva v 
pridobivanju 
in predujmi

V €

Skupaj

Nabavna 
vrednost

Stanje 1.1. obdobja 1.125.240 10.181.887 779.836 12.773 4.661.893 16.761.629

Pridobitve 0 0 140.227 9.952 0 150.179

Odtujitve 0 0 430 0 0 430

Prevrednotovanje/popravki/

odprave
0 -2.512 -934 0 0 -3.446

Stanje 31.12. obdobja 1 .125 .240 10.179.375 919.560 22 .725 4.661.893 16.908.793

Popravek 
vrednosti

Stanje 1.1. poročevalskega 

obdobja
0 5.488.437 685.085 2.607 0 6.176.129

Pridobitve 0 0 0 0 0 0

Odtujitve 0 0 0 0 0 0

Amortizacija 0 398.186 37.948 3.315 0 439.449

Prevrednotovanje/popravki/

odprave
0 -2.512 -934 0 0 -3.446

Stanje 31.12. poročevalskega 
obdobja

0 5 .884 .111 722.099 5.922 0 6 .612 .133

Neodpisana vrednost 1.1. obdobja 1 .125 .240 4.693.450 94.751 10 .166 4.661.893 10 .585 .500

Neodpisana vrednost 31.12. obdobja 1 .125 .240 4.295.264 197.461 16 .803 4.661.893 10.296.660

Stanje in gibanje opredmetenih osnovnih sredstev - MoM

Za obdobje 2015 - zunaj mestne 
občine

Zc rUŠE -SElNicA 
lASTNiK 38,5 % 

DElAEŽA

Zc rUŠE -rUŠE 
lASTNiK 61,5 % 

DElAEŽA

Zc 
KUNgoTA

Zc 
loVrENc

Zc 
STArŠE

Zc MiKlAVŽ 
iN oPrEMA

V €

Skupaj

Nabavna 
vrednost

Stanje 1.1. obdobja 89.580 143.095 119.359 122.572 300.050 323.226 1.097.882

Pridobitve 0 0 0 0 0 0 0

Odtujitve 0 0 0 0 0 0 0

Prevrednotovanje/
popravki/odprave

0 0 0 0 0 0 0

Stanje 31.12. 
obdobja

89.580 143.095 119.359 122 .572 300 .050 323 .226 1.097.882

Popravek 
vrednosti

Stanje 01.01. 
poročevalskega 
obdobja

31.680 50.605 46.728 45.951 86.952 75.934 337.849

Pridobitve 0 0 0 0 0 0 0

Odtujitve 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacija 2.239 3.577 2.984 3.064 7.323 8.452 27.639

Prevrednotenje/
popravki/odprave

0 0 0 0 0 0 0

Stanje 31.12. 
poročevalskega 
obdobja

33.919 54 .183 49.712 49.015 94.274 84 .385 365 .488

Neodpisana vrednost 1.1. 
obdobja

57.900 92.490 72 .631 76 .621 213.098 247.292 760 .033

Neodpisana vrednost 31.12. 
obdobja

55 .661 88.912 69.647 73 .557 205 .776 238 .841 732.394

Stanje in gibanje opredmetenih osnovnih sredstev - ZUNAJ MESTNE oBčiNE -Zbirni centri in oprema
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odhodki-struktura in velikost

Prihodki in odhodki

A) iZKAZ poSLoVneGA iZiDA
izkaz poslovnega izida je eden temeljnih računovodskih 
izkazov, ki skozi ugotovitev prihodkov in odhodkov podaja 
resnično in pošteno ugotovljeni poslovni izid. 

Višina prihodkov, odhodkov, struktura odhodkov (pred 
obdavčitvijo) in primerjava s preteklim letom je podana v 
preglednicah.
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prihodki

odhodki

V primerjavi s preteklim letom so skupni doseženi prihodki 
nižji za 6 %, za prav toliko so nižji tudi skupni odhodki. podjetje 
je v letu 2015 doseglo dobiček v višini 203.271 €. navedenemu 
znesku je enak tudi čisti poslovni izid, saj družba za leto 2015 
nima obveznosti za plačilo davka od dohodka pravnih oseb.

A) priHoDKi

čisti prihodki od prodaje – 14.520.798 €
čisti prihodki od prodaje so prihodki od prodaje storitev, 
prodaje blaga in materiala in od najemnin. natančnejša 
razčlenitev prihodkov glede na javni značaj dejavnosti je 
podana v poglavju » Dodatna razkritja na podlagi zahtev SrS 
35«.

čisti prihodki od 
prodaje

2015 2014
v €

indeks 15/14

prihodki od prodaje 
storitev

13.684.035 14.225.668 96

prihodki od prodaje 
blaga in materiala

537.536 657.832 82

prihodki od najemnin 299.227 311.269 96

Skupaj : 14.520.798 15.194.769 96

prihodki od prodaje storitev so prihodki, doseženi z 
opravljanjem naše osnovne dejavnosti ravnanja z odpadki in 
drugih dejavnosti. Gre za prihodke iz opravljanja gospodarske 
javne službe in tržnih storitev. tako skupni prihodki 
gospodarskih javnih služb kot tudi skupni prihodki tržnih 
dejavnosti so bili v letu 2015 nižji kot leto poprej. prihodki od 
prodaje blaga in materiala so prihodki doseženi predvsem 
s prodajo ločeno zbranih frakcij odpadkov (pogodbeni 
odvozi), manjši delež pa odpadna olja. prihodki od najemnin 
so pretežno prihodki iz oddajanja lokacij pri opravljanju 
dejavnosti tržnic. Le-ti so se znižali za 11.599 €. Manjši delež 
predstavljajo še najemnine iz naslova počitniške dejavnosti itd.
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odhodki-struktura in velikost

Prihodki in odhodki

A) iZKAZ poSLoVneGA iZiDA
izkaz poslovnega izida je eden temeljnih računovodskih 
izkazov, ki skozi ugotovitev prihodkov in odhodkov podaja 
resnično in pošteno ugotovljeni poslovni izid. 

Višina prihodkov, odhodkov, struktura odhodkov (pred 
obdavčitvijo) in primerjava s preteklim letom je podana v 
preglednicah.
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opisi in amortizacija
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M
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18

16
14,96

15,89

14,76
15,66

prihodki

odhodki

V primerjavi s preteklim letom so skupni doseženi prihodki 
nižji za 6 %, za prav toliko so nižji tudi skupni odhodki. podjetje 
je v letu 2015 doseglo dobiček v višini 203.271 €. navedenemu 
znesku je enak tudi čisti poslovni izid, saj družba za leto 2015 
nima obveznosti za plačilo davka od dohodka pravnih oseb.

A) priHoDKi

čisti prihodki od prodaje – 14.520.798 €
čisti prihodki od prodaje so prihodki od prodaje storitev, 
prodaje blaga in materiala in od najemnin. natančnejša 
razčlenitev prihodkov glede na javni značaj dejavnosti je 
podana v poglavju » Dodatna razkritja na podlagi zahtev SrS 
35«.

čisti prihodki od 
prodaje

2015 2014
v €

indeks 15/14

prihodki od prodaje 
storitev

13.684.035 14.225.668 96

prihodki od prodaje 
blaga in materiala

537.536 657.832 82

prihodki od najemnin 299.227 311.269 96

Skupaj : 14.520.798 15.194.769 96

prihodki od prodaje storitev so prihodki, doseženi z 
opravljanjem naše osnovne dejavnosti ravnanja z odpadki in 
drugih dejavnosti. Gre za prihodke iz opravljanja gospodarske 
javne službe in tržnih storitev. tako skupni prihodki 
gospodarskih javnih služb kot tudi skupni prihodki tržnih 
dejavnosti so bili v letu 2015 nižji kot leto poprej. prihodki od 
prodaje blaga in materiala so prihodki doseženi predvsem 
s prodajo ločeno zbranih frakcij odpadkov (pogodbeni 
odvozi), manjši delež pa odpadna olja. prihodki od najemnin 
so pretežno prihodki iz oddajanja lokacij pri opravljanju 
dejavnosti tržnic. Le-ti so se znižali za 11.599 €. Manjši delež 
predstavljajo še najemnine iz naslova počitniške dejavnosti itd.
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Drugi poslovni prihodki – 263.958 €

čisti prihodki od 
prodaje

2015 2014
v €

indeks 15/14

Drugi prihodki, 
povezani s poslovnimi 
učinki (subvencije, 
dotacije, regresi)

135.471 173.275 78

Prevrednotovalni 
poslovni prihodki

128.487 284131,86 45

Skupaj: 263.958 457 .407 58

Drugi poslovni prihodki so prihodki od prejetih subvencij 
in drugih povračil v višini 135.471 € (trošarine za gorivo, 
razne subvencije, povračilo stroškov za delo oseb, ki 
opravljajo družbeno koristno delo pod okriljem podjetja) in 
prevrednotovalni prihodki (128.487 €), ki nastanejo predvsem 
ob unovčitvi terjatev, za katere so že bili oblikovani popravki 
vrednosti, ob odpisih zastaranih obveznosti in ob morebitnih 
prodajah osnovnih sredstev, ki jih podjetje več ne uporablja.

Finančni prihodki iz posojil – 23.528 €
Gre za prihodke, dosežene od obresti iz naslova bančnih 
depozitov, ki pa so letos nižji zaradi nižjih ponujenih obrestnih 
mer na trgu. Lani so znašali 56.296 €.

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev – 25.868 €
So prihodki iz zamudnih obresti od prepozno plačanih računov 
(11.486 €) in plačane obresti od toženih terjatev (14.382 €). Lani 
so znašali 40.047 €.

Drugi prihodki –110.911 €

čisti prihodki od 
prodaje

2015 2014
v €

indeks 15/14

Donacije 956 0 -

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

6.777 7.230 94

Prejete odškodnine 
in kazni, ki niso 
povezane s 
poslovnimi učinki

14.591 39.707 37

Pozitivne evrske 
izravnave

298 103 290

Ostali prihodki, ki 
niso povezani s 
poslovnimi učinki

88.289 96.512 91

Skupaj: 110.911 143 .552 77

Druge prihodke povečini predstavljajo plačani oz. povrnjeni 
zneski stroškov sodnih izterjav (takse, stroški izvršitelja in 
manipulativni stroški – skupaj 77.995 €), prejete odškodnine od 
zavarovalnice, prejeti popusti, prejete odškodnine oz. kazni, 
prejete donacije in drugi prihodki izredne narave. 

C) ODHODKI

 Struktura stroškov 
in poslovnih 
odhodkov:

2015 2014
delež
2015

delež
2014

Nabavna vrednost 
prodanega blaga 
in materiala

32.859 210.796 0 1

Stroški materiala 1.093.917 1.277.529 7 8

Stroški storitev 7.686.403 7.962.149 53 51

Stroški dela 4.505.937 4.650.372 31 30

Amortizacija 938.982 929.187 6 6

Prevrednotovalni 
poslovni odhodki

167.522 333.505 1 2

Drugi stroški 173.459 181.503 1 1

Skupaj: 14.599.079 15 .545 .041 100 100

Stroški blaga, materiala in storitev (skupaj) : – 
8.813.179 € 

Razčlenitev stroškov materiala:
• nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 32.859 €
• stroški porabljenega materiala in energije 1.093.917 €
• stroški storitev 7.686.403 €.
• Stroške materiala, ki se pred porabo zadržujejo v zalogah, 

vrednotimo po metodi FIFO. 

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga – 
32.859 €
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga je nabavni 
znesek prodanih količin enot, ki jih vodimo preko zalog 
materiala in zalog blaga. Ti stroški skoraj v celoti predstavljajo 
nabavne vrednosti PVC vrečk za ločeno zbiranje odpadkov, ki 
so predmet prodaje našim strankam.

Stroški porabljenega materiala in energije – 
1.093.917 €
V primerjavi z letom 2014 je bilo porabljenega manj materiala 
pri vzdrževanju (rezervni deli za vozila, v letu 2014 so bila 
nabavljena platna za dežnike na tržnici) in manj pomožnega 
materiala (tudi sanitetnega in zdravstvenega v zavetišču).

Največji padec izkazuje strošek plinskega olja (80 %), zaradi 
nižjih prodajnih cen. Tudi strošek električne energije je nižji.
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Stroški porabljenega materiala in energije 2015 2014
v €

indeks 15/14

pogonska goriva 507.339 596.534 85

nadomestni deli 229.670 257.061 89

potrošni - pomožni material 105.618 117.444 90

električna energija 69.684 74.210 94

Zaščitna sredstva 46.816 45.608 103

Drugi stroški materiala 45.239 78.625 58

Maziva 38.956 43.780 89

porabljen plin 32.983 32.814 101

pisarniški material, strok. literatura 17.611 31.454 56

Skupaj : 1.093.917 1.277.529 86

Stroški storitev 2015 2014
v €

indeks 15/14

Stroški prevzema odpadkov 3.601.104 3.932.628 92

Stroški najema delovne sile 1.275.175 1.107.795 115

odvoz blata iz Cčn Maribor 826.712 1.066.764 77

Druge neproizvodne storitve 442.207 410.314 108

Storitve upravljalcev stan. stavb - inkaso 199.927 213.205 94

Stroški vzdrževanja 192.155 260.206 74

poštne in telekomunikacijske storitve 180.949 151.715 119

Druge najemnine 171.249 108.584 158

odvetniki, revizorji, sejnine, pog. o delu ipd. 165.908 122.594 135

Sejmi, reklama in reprezentanca 137.799 100.466 137

ostale storitve 137.338 140.745 98

Zavarovalne premije 111.030 102.234 109

najemnina za infrastrukturo MoM in ZMo 71.849 74.144 97

Monitoringi in analize okolja 70.262 62.700 112

Stroški dodatnega zdrav. zavarovanja 58.761 60.030 98

Bančne storitve in plačilni promet 33.488 31.478 106

povračila stroškov zaposlenim 10.492 16.546 63

Skupaj : 7 .686 .403 7.962.149 97

Stroški storitev – 7.686.403 €
Stroški storitev so pomembna postavka med odhodki, saj 
predstavljajo glavnino (52,14%) vseh odhodkov.

največji delež med stroški storitev predstavljajo stroški prevzema 
(oz. predaje ) odpadkov, ki jih podjetje zbere. Gre za predajo 
vseh vrst odpadkov (komunalnih, nekomunalnih, bioloških, 
nevarnih, gradbenih …) različnim pooblaščenim družbam. 

Višji stroški najema delavcev predstavlja 9 najetih delavcev 
več (na področju parkov, komunalnih odpadkov, tehničnega 
servisa in ob koncu leta v centru za migrante v Šentilju). najem 
delavcev opravljamo preko podjetja Adecco.

Strošek odstranjevanja blata je še nekoliko nižji kot leto poprej, 
zaradi manjših količin, saj starega mulja ni več. 

Med druge neproizvodne storitve so všteti razni stroški, 
kot so: vzdrževanje programske opreme, tiskarske storitve 
(položnice), stroški varovanja premoženja, stroški posredovanja 
pri upravljanju zbirnih centrov, stroški ravnanja z odpadnimi 

vodami zaprtih odlagališč, storitve svetovanja na področju iSo 
standarda ter varovanja zdravja in varnosti pri delu, storitve 
kontrole tahografov, stroški deratizacije in dezinsekcije, stroški, 
povezani s počitniško dejavnostjo, veterinarske storitve za 
dejavnost Zavetišča za živali ….

Med ostale storitve so razvrščeni stroški prevoznih storitev, 
raznih obrtnih storitev, stroški oglasov, zdravstvenih storitev, 
stroški izobraževanja delavcev in udeležb na seminarjih, stroški 
provizije za delo na mestni blagajni, stroški najema posod za 
odpadke in razne druge storitve, ki imajo enkraten značaj.

Stroški upravnikov stavb se večajo v odvisnosti od obsega 
storitev. nekaj je tudi novih upraviteljev večstanovanjskih stavb.

največ vzdrževalnih del je bilo izvedenih na vzdrževanju 
voznega parka (56.437 €), objektih in opremi uprave (41.050 €), 
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Stroški porabljenega materiala in energije 2015 2014
v €

indeks 15/14

pogonska goriva 507.339 596.534 85

nadomestni deli 229.670 257.061 89

potrošni - pomožni material 105.618 117.444 90

električna energija 69.684 74.210 94

Zaščitna sredstva 46.816 45.608 103

Drugi stroški materiala 45.239 78.625 58

Maziva 38.956 43.780 89

porabljen plin 32.983 32.814 101

pisarniški material, strok. literatura 17.611 31.454 56

Skupaj : 1.093.917 1.277.529 86

Stroški storitev 2015 2014
v €

indeks 15/14

Stroški prevzema odpadkov 3.601.104 3.932.628 92

Stroški najema delovne sile 1.275.175 1.107.795 115

odvoz blata iz Cčn Maribor 826.712 1.066.764 77

Druge neproizvodne storitve 442.207 410.314 108

Storitve upravljalcev stan. stavb - inkaso 199.927 213.205 94

Stroški vzdrževanja 192.155 260.206 74

poštne in telekomunikacijske storitve 180.949 151.715 119

Druge najemnine 171.249 108.584 158

odvetniki, revizorji, sejnine, pog. o delu ipd. 165.908 122.594 135

Sejmi, reklama in reprezentanca 137.799 100.466 137

ostale storitve 137.338 140.745 98

Zavarovalne premije 111.030 102.234 109

najemnina za infrastrukturo MoM in ZMo 71.849 74.144 97

Monitoringi in analize okolja 70.262 62.700 112

Stroški dodatnega zdrav. zavarovanja 58.761 60.030 98

Bančne storitve in plačilni promet 33.488 31.478 106

povračila stroškov zaposlenim 10.492 16.546 63

Skupaj : 7 .686 .403 7.962.149 97

Stroški storitev – 7.686.403 €
Stroški storitev so pomembna postavka med odhodki, saj 
predstavljajo glavnino (52,14%) vseh odhodkov.

največji delež med stroški storitev predstavljajo stroški prevzema 
(oz. predaje ) odpadkov, ki jih podjetje zbere. Gre za predajo 
vseh vrst odpadkov (komunalnih, nekomunalnih, bioloških, 
nevarnih, gradbenih …) različnim pooblaščenim družbam. 

Višji stroški najema delavcev predstavlja 9 najetih delavcev 
več (na področju parkov, komunalnih odpadkov, tehničnega 
servisa in ob koncu leta v centru za migrante v Šentilju). najem 
delavcev opravljamo preko podjetja Adecco.

Strošek odstranjevanja blata je še nekoliko nižji kot leto poprej, 
zaradi manjših količin, saj starega mulja ni več. 

Med druge neproizvodne storitve so všteti razni stroški, 
kot so: vzdrževanje programske opreme, tiskarske storitve 
(položnice), stroški varovanja premoženja, stroški posredovanja 
pri upravljanju zbirnih centrov, stroški ravnanja z odpadnimi 

vodami zaprtih odlagališč, storitve svetovanja na področju iSo 
standarda ter varovanja zdravja in varnosti pri delu, storitve 
kontrole tahografov, stroški deratizacije in dezinsekcije, stroški, 
povezani s počitniško dejavnostjo, veterinarske storitve za 
dejavnost Zavetišča za živali ….

Med ostale storitve so razvrščeni stroški prevoznih storitev, 
raznih obrtnih storitev, stroški oglasov, zdravstvenih storitev, 
stroški izobraževanja delavcev in udeležb na seminarjih, stroški 
provizije za delo na mestni blagajni, stroški najema posod za 
odpadke in razne druge storitve, ki imajo enkraten značaj.

Stroški upravnikov stavb se večajo v odvisnosti od obsega 
storitev. nekaj je tudi novih upraviteljev večstanovanjskih stavb.

največ vzdrževalnih del je bilo izvedenih na vzdrževanju 
voznega parka (56.437 €), objektih in opremi uprave (41.050 €), 
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na lokaciji odlagališča Pobrežje (17.740 €), na prekladalni postaji 
(16.708 €), na tržnicah (15.713 €) ter v zgradbi in opremi servisa 
(13.337 €). 

Poštne in telekomunikacijske storitve so se podražile (deloma 
večji strošek tudi zaradi novega sistema opominjanja strank o 
njihovih odprtih terjatvah).

Stroške najemnin predstavljajo najemnine za infrastrukturo 
občin, najemnine Zavetišča za živali, mlečno-mesnega paviljona 
na tržnici, najemnine zaščitnih oblačil, najem tržničnega 
prostora in drugo.

Višji v letu so bili tudi stroški odvetniških, pravnih, intelektualnih 
in ostalih storitev (svetovanja, ocene nepremičnin, zemljišč, 
prenova poslovnih procesov, projektna šola, projekt enotne 
vstopne točke itd.)

V letu 2015 nam je revizijo, enako kot v preteklem letu, 
opravljala Abc revizija d. o. o. V letu 2015 smo za revizijske 
storitve plačali 12.810 €.

Stroški dela – 4.505.937 €
Okvirji za obračunavanje plač in drugih osebnih prejemkov 
v podjetju so določeni v Kolektivni pogodbi komunalnih 
dejavnosti in Podjetniški kolektivni pogodbi družbe Snaga. Pri 
obračunavanju osebnih prejemkov upoštevamo tudi Uredbo 
o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja in druge predpise, ki urejajo obdavčitev 
osebnih prejemkov. Pri obračunu prejemkov poslovodne osebe 
smo zavezani še določilom Zakona o prejemkih poslovodnih 
oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije 
in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbi o določitvi 
najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih 
prejemkov direktorjev. 

V letu 2015 imamo 9 manj zaposlenih rednih delavcev, za 
144.000 € manj stroškov plač z nadomestili, višji pa so bili 
drugi stroški iz delovnih razmerij (izplačila po sklepu sodišč in 
po prenehanju delovnih razmerij – odpravnine iz poslovnih 
razlogov ipd.).

Stroški dela 2015 2014
v €

indeks 15/14

Bruto (I) plača 2.524.852 2.720.322 93

Bruto (I) nadomestila 

plač
539.852 565.381 95

Skupaj bruto plače 3 .064 .705 3 .285 .703 93

Stroški pokojninskih 

zavarovanj
363.196 385.886 94

Stroški ostalih socialnih 

zavarovanj
227.860 254.554 90

Drugi stroški dela 816.458 663.584 123

Rezervacije za 

odpravnine in jub. 

nagrade

33.718 60.645 56

Skupaj stroški dela : 4.505.937 4 .650 .372 97

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur za leto 
2015 je 178,95, kar je primerjalno gledano z letom 2014 (194,42) 
za 7,96 % manj. Povprečna bruto plača za leto 2015 je znašala 
1.426,41 € bruto, kar je za 1,76 % več kot leto prej. Nekoliko 
višja je tudi povprečna neto plača, ki znaša 953,6 €. Povprečna 
plača je v primerjavi s povprečno plačo v Sloveniji nižja za 8,31 
%, hkrati pa tudi za 2,14 % nižja od povprečja v dejavnosti. 
Podrobnejši pregled drugih stroškov dela je podan v spodnji 
preglednici.

Drugi stroški dela 2015 2014
v €

indeks 15/14

Povračila stroškov 

prevoza na delo in 

prehrane

443.257 478.122 93

Jubilejne nagrade 0 0 -

Solidarnostne pomoči, 

posmrtnine …
143.572 26.262 547

Odpravnine 79.308 0 -

Regres za letni dopust 150.321 159.200 94

Skupaj drugi stroški dela 816 .458 663 .584 123

Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnine ob 
upokojitvi so obračunane v skladu s Podjetniško kolektivno 
pogodbo. Zaradi oblikovanih rezervacij za odpravnine ob 
upokojitvi in jubilejne nagrade so ti stroški zadnji dve leti 
izkazani v okviru oblikovanih rezervacij, strošek odpravnine 
se knjiži v breme stroškov oz. pri tistih, ki imajo oblikovane 
rezervacije za odpravnine, strošek zmanjšuje obveznost 
rezervacij za odpravnine.

odpisi vrednosti (skupaj) – 1.106.504 €
Med odpise vrednosti štejejo obračunana amortizacija v 
višini 938.982 €, prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih 
sredstvih v višini 7.164 € in prevrednotovalni poslovni odhodki 
pri obratnih sredstvih v višini 160.358 €. 

Amortizacija – 938.982 €
V letu 2015 smo izvedli nekaj investicij v osnovna sredstva, kar 
je malenkostno zvišalo amortizacijo.

Za obračun amortizacije uporabljamo metodo enakomernega 
časovnega amortiziranja. Obračun amortizacije sredstva se 
prične s prvim dnem meseca, ki sledi mesecu, v katerem 
je sredstvo usposobljeno za uporabo. Dobe koristnosti oz. 
amortizacijske stopnje, ki jih pri obračunu amortizacije 
uporabljamo, in znesek obračunane amortizacije v 
poročevalskem letu po skupinah sredstev, so podani v 
preglednicah. 

Skupina osnovnih sredstev Amortizacijska stopnja

Gradbeni objekti in energetske naprave od 1,3% do 10%

Proizvodni stroji in oprema od 1,3% do 25%

Neproizvodna oprema od 7% do 20%

Motorna vozila od 12,5% do 20%

Računalniška oprema 25%
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obračunana amortizacija 2015 2014
v €

indeks 15/14

računalniški programi 8.665 7.794 111

Zgradbe in energetski 

objekti - naprave
117.554 117.544 100

oprema 757.390 753.403 101

Drobni inventar 54.087 49.161 110

naložbene nepremičnine 1.285 1.285 100

Skupaj 938.982 929.187 101

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in osnovnih sredstvih – 
7.164 €
Večino navedenega zneska predstavljajo odpisi opredmetenih 
osnovnih sredstev zaradi uničenja oz. dotrajanosti sredstev ob 
odpravi njihove pripoznave.

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih – 160.358 €
prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih so 
večinoma posledica oblikovanih popravkov poslovnih terjatev 
do kupcev in z njimi povezanimi terjatvami za obresti, le-ti so 
bili v letu 2014 nekoliko višji zaradi začetih sodnih postopkov do 
podjetij, ki so imela večje dolgove (večja gradbena podjetja itd.).

Drugi poslovni odhodki – 173.459 €
Drugi poslovni odhodki so odhodki, ki jih ni moč razvrstiti med 
druge skupine odhodkov oz. stroškov. Med njimi izkazujemo: 
• 28.719 € - različne dajatve in članarine (prispevek za 

uporabo stavbnega zemljišča, razne koncesnine, članarine, 
GZS, dajatve za odpadne vode …),

• 39.551,57 € - nagrade dijakom in študentom za delo na 
praksi,

• 105.189 € - ostali stroški, kot so razčlenjeni v spodnji 
preglednici. 

ostali stroški 2015 2014
v €

indeks 15/14

Komunalne takse 20.560 20.584 100

Stroški rubeža - sodne 

izterjave
55.392 52.622 105

Sodne takse in sodni stroški 

ipd.
29.237 37.786 77

Skupaj ostali stroški 105.189 110.992 95

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih 
naložb – 14.713 €
V letu 2015 smo na podlagi ocene poštene vrednosti naložbe 
v nipa d. o. o. oblikovali oslabitev v višini 14.713 € . Lani so 
znašali 965 €.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti – 13.374 €
iz naslova rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob 
upokojitvi. Za leto 2014 so znašali 18.694 €.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti – 34.512 €
V letu 2015 so se odhodki iz naslova obresti po posojilnih in 
leasing pogodbah nekoliko znižali (razlog so delno odplačani 
leasingi ter nižje obrestne mere). neodplačano vrednost 

glavnic izkazujemo na dolgoročnih in kratkoročnih finančnih 
obveznostih. Za leto 2014 so znašali 44.380 €.

Drugi odhodki – 80.113 € 

Drugi odhodki 2015 2014
v €

indeks 15/14

Drugi odhodki 46.581 6.600 706

Donacije 32.995 40.827 81

negativne evrske 

izravnave
357  -

Denarne kazni in 

plačane odškodnine
180 70 257

Skupaj drugi odhodki 80 .113 47.497 169

Med drugimi odhodki izkazujemo tudi donacije. V letu 2015 
smo namenili sredstva različnim društvom in javnim zavodom, 
ki so po veljavni zakonodaji ustanovljeni za opravljanje 
nepridobitnih dejavnosti in delujejo v javnem interesu, in sicer 
sindikatu 10.000 €, za kulturne namene 850 €, za humanitarne 
namene 2.300 €, športne namene 8.000 €, za vzgojno-
izobraževalne namene 7.196 €.

Drugi odhodki zajemajo tiste vrste odhodkov, ki jih ni moč 
razvrstiti med ostale skupine odhodkov (povračila stroškov, 
nadomestilo za degradacijo zemljišča, evrske izravnave ipd.). 
Med drugimi odhodki so zajeti tudi razni popravki, tudi tisti, ki 
se nanašajo na poslovanje preteklih obdobij. 

PoSloVNi iZiD
poslovno leto smo zaključili s poslovnim izidom v višini 203.271 
€. po davčnem obračunu za leto 2015 podjetje ni zavezano 
plačilu davka od dohodkov pravnih oseb, zato je tudi čisti 
dobiček poslovnega leta enak navedenemu znesku. 

V skladu z določilom SrS 8.30. navajamo še, da poslovni izid, 
izračunan na podlagi prevrednotenja, zaradi ohranjanja kupne 
moči kapitala na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin 
ohranja svojo vrednost (za leto 2015 je stopnja rasti cen celo 
negativna).

PriMErJAVA S PlANoM
V letu 2015 smo za dober 1 % presegli planirane prihodke in 
hkrati zmanjšali odhodke za 1%. poslovni izid je nekoliko pod 
načrtovanim.

V spodnji preglednici podajamo primerjavo doseženih 
prihodkov, odhodkov in poslovnega izida z načrtovanimi 
kategorijami, kot so te bile predvidene s planom poslovanja.



106

Letno poročiLo 2015

obračunana amortizacija 2015 2014
v €

indeks 15/14

računalniški programi 8.665 7.794 111

Zgradbe in energetski 

objekti - naprave
117.554 117.544 100

oprema 757.390 753.403 101

Drobni inventar 54.087 49.161 110

naložbene nepremičnine 1.285 1.285 100

Skupaj 938.982 929.187 101

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in osnovnih sredstvih – 
7.164 €
Večino navedenega zneska predstavljajo odpisi opredmetenih 
osnovnih sredstev zaradi uničenja oz. dotrajanosti sredstev ob 
odpravi njihove pripoznave.

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih – 160.358 €
prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih so 
večinoma posledica oblikovanih popravkov poslovnih terjatev 
do kupcev in z njimi povezanimi terjatvami za obresti, le-ti so 
bili v letu 2014 nekoliko višji zaradi začetih sodnih postopkov do 
podjetij, ki so imela večje dolgove (večja gradbena podjetja itd.).

Drugi poslovni odhodki – 173.459 €
Drugi poslovni odhodki so odhodki, ki jih ni moč razvrstiti med 
druge skupine odhodkov oz. stroškov. Med njimi izkazujemo: 
• 28.719 € - različne dajatve in članarine (prispevek za 

uporabo stavbnega zemljišča, razne koncesnine, članarine, 
GZS, dajatve za odpadne vode …),

• 39.551,57 € - nagrade dijakom in študentom za delo na 
praksi,

• 105.189 € - ostali stroški, kot so razčlenjeni v spodnji 
preglednici. 

ostali stroški 2015 2014
v €

indeks 15/14

Komunalne takse 20.560 20.584 100

Stroški rubeža - sodne 

izterjave
55.392 52.622 105

Sodne takse in sodni stroški 

ipd.
29.237 37.786 77

Skupaj ostali stroški 105.189 110.992 95

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih 
naložb – 14.713 €
V letu 2015 smo na podlagi ocene poštene vrednosti naložbe 
v nipa d. o. o. oblikovali oslabitev v višini 14.713 € . Lani so 
znašali 965 €.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti – 13.374 €
iz naslova rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob 
upokojitvi. Za leto 2014 so znašali 18.694 €.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti – 34.512 €
V letu 2015 so se odhodki iz naslova obresti po posojilnih in 
leasing pogodbah nekoliko znižali (razlog so delno odplačani 
leasingi ter nižje obrestne mere). neodplačano vrednost 

glavnic izkazujemo na dolgoročnih in kratkoročnih finančnih 
obveznostih. Za leto 2014 so znašali 44.380 €.

Drugi odhodki – 80.113 € 

Drugi odhodki 2015 2014
v €

indeks 15/14

Drugi odhodki 46.581 6.600 706

Donacije 32.995 40.827 81

negativne evrske 

izravnave
357  -

Denarne kazni in 

plačane odškodnine
180 70 257

Skupaj drugi odhodki 80 .113 47.497 169

Med drugimi odhodki izkazujemo tudi donacije. V letu 2015 
smo namenili sredstva različnim društvom in javnim zavodom, 
ki so po veljavni zakonodaji ustanovljeni za opravljanje 
nepridobitnih dejavnosti in delujejo v javnem interesu, in sicer 
sindikatu 10.000 €, za kulturne namene 850 €, za humanitarne 
namene 2.300 €, športne namene 8.000 €, za vzgojno-
izobraževalne namene 7.196 €.

Drugi odhodki zajemajo tiste vrste odhodkov, ki jih ni moč 
razvrstiti med ostale skupine odhodkov (povračila stroškov, 
nadomestilo za degradacijo zemljišča, evrske izravnave ipd.). 
Med drugimi odhodki so zajeti tudi razni popravki, tudi tisti, ki 
se nanašajo na poslovanje preteklih obdobij. 

PoSloVNi iZiD
poslovno leto smo zaključili s poslovnim izidom v višini 203.271 
€. po davčnem obračunu za leto 2015 podjetje ni zavezano 
plačilu davka od dohodkov pravnih oseb, zato je tudi čisti 
dobiček poslovnega leta enak navedenemu znesku. 

V skladu z določilom SrS 8.30. navajamo še, da poslovni izid, 
izračunan na podlagi prevrednotenja, zaradi ohranjanja kupne 
moči kapitala na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin 
ohranja svojo vrednost (za leto 2015 je stopnja rasti cen celo 
negativna).

PriMErJAVA S PlANoM
V letu 2015 smo za dober 1 % presegli planirane prihodke in 
hkrati zmanjšali odhodke za 1%. poslovni izid je nekoliko pod 
načrtovanim.

V spodnji preglednici podajamo primerjavo doseženih 
prihodkov, odhodkov in poslovnega izida z načrtovanimi 
kategorijami, kot so te bile predvidene s planom poslovanja.
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izvleček iz izkaza poslovnega izida 
PriMErJAVA PlANA - DoSEŽENo 2015

Plan 2015 Doseženo 2015
indeks doseženo/

plan 
Delež v prihodkih

opis postavke b c d=c/b  

Prihodki 14.841.000,00 14.945.061,89 101 94

Stroški blaga, materiala in storitev 8.405.100,00 8.813.178,95 105 55

Stroški dela 4.663.300,00 4.505.936,90 97 28

Amortizacija 942.300,00 938.982,16 100 6

Prevrednotovalni poslovni odhodki 310.000,00 167.521,75 54 1

Drugi poslovni odhodki 191.000,00 173.458,71 91 1

Finančni odhodki 46.000,00 62.599,58 136 0

Drugi odhodki 52.000,00 80.113,31 154 1

Skupaj izid pred obdavčitvijo = 231.300,00 203.270,53 88 1

rAčUNoVoDSKi KAZAlNiKi
Na podlagi določb SRS 30.28. v povezavi s SRS 29.27 podajamo 
v nadaljevanju nekaj temeljnih kazalnikov: 

računovodski kazalniki 
Zneski Kazalniki indeks 

15/142015 2014 2015 2014

1. Kazalniki stanja financiranja - SrS 29.29.- a.), č.) 

stopnja lastniškosti 
financiranja =

kapital
=

7.359.603 7.368.373
= 0,58 0,58 100

obveznosti do virov sredstev 12.710.777 12.760.466

stopnja dolgoročnosti 
financiranja = 
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pregled kazalnikov kaže stabilno poslovanje družbe. Večjih 
likvidnostnih težav nimamo in hkrati dosegamo stabilno 
donosnost.

pokritost dolgoročnih virov sredstev se giblje okoli 1, kar kaže 
na ustrezno uporabo cenejših kratkoročnih virov, namesto 
dražjih dolgoročnih virov. 

Koeficienti likvidnosti kažejo na naše likvidno poslovanje, težav 
s plačilno sposobnostjo prav tako ni (koeficient nad 2; 2 pa 
je minimalno razmerje, ki zagotavlja varnost poslovanje), saj 
sproti poravnavamo vse naše obveznosti. Dosegamo visoke 
bonitetne ocene B2++ po g-vin, kot tudi Ajpes metodologiji. 

Kapitalska pokritost osnovnih sredstev kaže, da imamo vsa 
svoja osnovna sredstva financirana s kapitalom, kar prav tako 
nakazuje na finančno stabilnost družbe.

podrobnejša gibanja skozi pretekla leta so prikazana na 
strani 4, tveganja, ki se lahko pojavijo pri poslovanju pa so 
predstavljena na strani 76. 
V podjetju skušamo tveganja minimalizirati z aktivnim 
spremljanjem terjatev, načrtovanjem potrebnih sredstev, 
spremljanjem obrestnih mer na trgu in drugimi ukrepi. 

FiNANčNA TVEgANJA

Kreditno tveganje:
največje tveganje, ki se lahko pojavi, je tveganje neplačila 
s strani kupcev. to področje obvladujemo z aktivnim 
upravljanjem s terjatvami. tveganje je ocenjeno kot zmerno, 
saj spadamo med obvezne gospodarske javne službe, kar 
pomeni, da moramo tudi v primeru ne-plačil s strani naših 
strank odpadke odvažati. Za poplačilo uporabljamo vse med 
aktivnostmi zapisane postopke. rok plačila naših kupcev se je 
v letu 2015 malenkost poslabšal (iz 70-dnevnega časa vezave se 
je povečal na 74 dni).
 
poslabšan rok plačila izvira tudi iz neplačil s strani upraviteljev 
večstanovanjskih stavb, ki v večini poplačujejo terjatve šele, ko 
dobijo plačilo s strani uporabnikov (po plačani realizaciji).

V letu 2015 se je nekoliko povečal znesek terjatev do podjetij, 
nad katerimi so bili sproženi stečajni postopki, manjši pa je 
bil znesek terjatev do strank (podjetij in fizičnih oseb), zoper 
katere smo vložili tožbene zahtevke. Del terjatev iz preteklih let 
(124.500 €) je bil že poplačan v letu 2015.

Terjatve - po vrsti postopka
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likvidnostno tveganje:
V povezavi s priskrbo in razpoložljivostjo finančnih virov 
izvajamo spremljanje in načrtovanje usklajenosti denarnih 
tokov. tekoče kratkoročne obveznosti poravnavamo sproti iz 
lastnih denarnih sredstev, hkrati pa tudi redno odplačujemo in 
zmanjšujemo svoje obveznosti iz naslova posojila in finančnih 
najemov.

Viške denarnih sredstev plansiramo v depozite pri različnih 
poslovnih bankah. iz naslova denarnih tokov izkazujemo 
pozitivni denarni tok iz poslovanja.
 
Kazalniki likvidnosti kažejo na stabilen trend, ocena 
likvidnostnega tveganja je nizka. 

gibanje likvidnostnih kazalnikov Snaga
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gibanje likvidnostnih kazalnikov Snaga
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hitri koeficient = (finančne naložbe + denar in denarni 
ustrezniki)/kratkoročne obveznosti
pospešeni koeficient = (kratkoročna sredstva − zaloge)/
kratkoročne obveznosti 
kratkoročni koeficient = kratkoročna sredstva/kratkoročne 
obveznosti 

TrŽNo TVEgANJE
V povezavi z likvidnostnim tveganjem je to tveganje 
pomembno, v kolikor bi se dodatno zadolževali. V letu 2015 
smo sklenili dva nova finančna najema po ugodnih obrestnih 
merah, hkrati pa se nam trije najemi iztečejo v letu 2016. Glede 
na trenutno stanje gibanja obrestnih mer na trgu nimajo 
večjega vpliva na sam rezultat našega poslovanja. Na dan 
31.12.2015 izkazujemo finančne obveznosti iz naslova najetega 
kredita ter finančnih najemov, kjer so obrestne mere vezane 
na EURIBOR (3-mesečni in 6-mesečni). 

Samo gibanje teh tečajev v zadnjem letu (podobno kot v letu 
2014) ni bilo izpostavljeno večjemu nihanju. Trend gre navzdol 
in izkazuje celo negativno stanje obrestne mere. 

razvoj obrestne mere Euribor v letu 2014

razvoj obrestne mere Euribor v letu 2015
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SrS 35, ki ureja računovodsko spremljanje gospodarskih 
javnih služb, nalaga izvajalcem teh služb ločeno evidentiranje 
prihodkov, odhodkov, stroškov in poslovnega izida za 
posamezne gospodarske javne službe in ločeno za druge 
dejavnosti. K principom ločenega evidentiranja računovodskih 
kategorij zavezuje tudi Zakon o preglednosti finančnih 
odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 
(ZpFoLerD). 

Družba izvaja gospodarske javne službe 
• na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, v okviru 

katerega je dejavnost razdeljena na področje zbiranja in 
področje odstranjevanja odpadkov,

• urejanja javnih površin v občini Maribor,
• pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču,
• odvoz blata iz centralne čistilne naprave,
• zaprta odlagališča.

poleg javne gospodarske službe družba izvaja še številne druge 
dejavnosti, t. i. tržne dejavnosti.

V nadaljevanju te točke podajamo najprej razkritja sodil 
za razporejanje prihodkov in odhodkov po posameznih 
dejavnostih in nato še razkritja prihodkov in odhodkov, ločeno 
za javne gospodarske službe in druge, tržne storitve, tudi 
po posameznih dejavnostih. V skladu s četrto alinejo prvega 
odstavka SrS 35.34. podbilanc stanja sredstev in obveznosti do 
njihovih virov za javne in tržne dejavnosti ne podajamo. 

a) rAZKritJA SoDiL 

na podlagi določb SrS 35 in sprejetega pravilnika o sodilih 
za razporejanje prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti 
do virov sredstev po posameznih dejavnostih uporabljamo 
za razporejanje prihodkov in odhodkov na dejavnosti, ki 
so gospodarske javne službe in tiste, ki to niso, sodila. ista 
sodila uporabljamo tudi za razporejanje amortizacije, učinkov 
prevrednotenja in drugih gospodarskih kategorij, povezanih z 
opredmetenimi osnovnimi sredstvi v smislu določil SrS 35.4., 
saj podjetje opremo uporablja tako za izvajanje javnih kot 
tržnih dejavnosti. 

Kar zadeva uporabo sodil pri razporejanju prihodkov podjetja, 
se ta uporabljajo le izjemoma. prihodke od prodaje izkazujemo 
po vrstah storitev, namenih in stroškovnih mestih tako, da 
so ti praktično neposredno pripisani posamični dejavnosti. V 
primerih, ko prihodkov morebiti ni moč neposredno pripisati 
določeni dejavnosti (drugi poslovni ali finančni prihodki), se 
za njihovo razporeditev oz. razdelitev uporabljajo ista, vendar 
smiselno izbrana sodila, kot jih uporabljamo za razvrščanje 
odhodkov po dejavnostih. 

odhodki se ob njihovem pripoznanju razvrstijo : 
• na neposredna stroškovna mesta, ki so v neposredni 

povezavi s stroškovnim nosilcem oz. posamezno 

6 DODATNA RAZKRITJA PO SRS 35

»proizvodno-storitveno dejavnostjo« ali 
• na posredna stroškovna mesta, ki imajo splošni značaj 

režije. Sem sodijo poleg tipične režije (uprava, prodaja, 
nabava) tudi stroškovna mesta tehničnega servisa 
(vzdrževanje).

pri razvrščanju stroškov na neposredna stroškovna mesta velja, 
da so neposredno razporejeni tudi tisti neposredni stroški, ki 
niso stroški režije in so med več neposrednih stroškovnih mest 
razporejeni z uporabo sodila porabljenega časa ali količin 
zbranih odpadkov. 

Za posredna stroškovna mesta ne štejejo pomožna stroškovna 
mesta, ki so oblikovana le z namenom zbiranja stroškov za 
njihovo razporejanje na posamična neposredna stroškovna 
mesta ob obračunu po sodilu porabljenega časa (skupna 
stroškovna mesta delavci, vozniki, vozila). 

Sodila, ki jih uporabljamo pri razvrščanju odhodkov iz 
posrednih (in pomožnih) stroškovnih mest na posamezno 
dejavnost oz. storitev, so : 

Sodilo 1. - Porabljen čas
Sodilo temelji na podatkih, pridobljenih iz delovnih nalogov o 
porabljenem času: 
- komunalnih delavcev in voznikov (delovne ure) in 
- vozil (strojne ure).
Sodilo se uporablja predvsem za dejavnosti zbiranja 
komunalnih odpadkov, urejanje javnih površin in pri 
razporejanju vseh tistih odhodkov, ki so po svoji naravi 
odvisni od porabljenega časa ali pa za njihovo delitev ni 
primernejšega sodila. 

Sodilo 2. – Količina zbranih odpadkov
Sodilo temelji na podatkih, pridobljenih iz lastnih evidenc 
o količinah prevzetih odpadkov. Sodilo se uporablja za 
razporejanje stroškov, povezanih z odstranjevanjem odpadkov 
in drugih stroškov, ki so posredno ali neposredno odvisni 
od količin zbranih odpadkov. Sodilo zbranih odpadkov se 
po potrebi in glede na naravo stroškov ugotavlja tudi po 
posameznih frakcijah odpadkov. 

Sodilo 3. – opravljene ure vzdrževanja v tehničnem 
servisu
Sodilo temelji na podatkih, pridobljenih iz delovnih nalogov 
tehničnega servisa. na podlagi tega sodila se neposrednim 
stroškovnim mestom pripiše del stroškov tehničnega servisa 
v odvisnosti od časa, porabljenega za določeno dejavnost oz. 
stroškovno mesto. 

Sodilo 4. – Število dokumentov in proizvajalni 
stroški
Sodilo »število dokumentov« temelji na podatkih o številu 
prejetih in izdanih računov ter številu izdajnic po posameznih 
področjih. pri razporejanju stroškov režije na področje 
gospodarske javne službe in na področje ostalih tržnih storitev, 
se pri razporejanju stroškov režije v delu, ki se nanaša na 
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niso stroški režije in so med več neposrednih stroškovnih mest 
razporejeni z uporabo sodila porabljenega časa ali količin 
zbranih odpadkov. 

Za posredna stroškovna mesta ne štejejo pomožna stroškovna 
mesta, ki so oblikovana le z namenom zbiranja stroškov za 
njihovo razporejanje na posamična neposredna stroškovna 
mesta ob obračunu po sodilu porabljenega časa (skupna 
stroškovna mesta delavci, vozniki, vozila). 

Sodila, ki jih uporabljamo pri razvrščanju odhodkov iz 
posrednih (in pomožnih) stroškovnih mest na posamezno 
dejavnost oz. storitev, so : 

Sodilo 1. - Porabljen čas
Sodilo temelji na podatkih, pridobljenih iz delovnih nalogov o 
porabljenem času: 
- komunalnih delavcev in voznikov (delovne ure) in 
- vozil (strojne ure).
Sodilo se uporablja predvsem za dejavnosti zbiranja 
komunalnih odpadkov, urejanje javnih površin in pri 
razporejanju vseh tistih odhodkov, ki so po svoji naravi 
odvisni od porabljenega časa ali pa za njihovo delitev ni 
primernejšega sodila. 

Sodilo 2. – Količina zbranih odpadkov
Sodilo temelji na podatkih, pridobljenih iz lastnih evidenc 
o količinah prevzetih odpadkov. Sodilo se uporablja za 
razporejanje stroškov, povezanih z odstranjevanjem odpadkov 
in drugih stroškov, ki so posredno ali neposredno odvisni 
od količin zbranih odpadkov. Sodilo zbranih odpadkov se 
po potrebi in glede na naravo stroškov ugotavlja tudi po 
posameznih frakcijah odpadkov. 

Sodilo 3. – opravljene ure vzdrževanja v tehničnem 
servisu
Sodilo temelji na podatkih, pridobljenih iz delovnih nalogov 
tehničnega servisa. na podlagi tega sodila se neposrednim 
stroškovnim mestom pripiše del stroškov tehničnega servisa 
v odvisnosti od časa, porabljenega za določeno dejavnost oz. 
stroškovno mesto. 

Sodilo 4. – Število dokumentov in proizvajalni 
stroški
Sodilo »število dokumentov« temelji na podatkih o številu 
prejetih in izdanih računov ter številu izdajnic po posameznih 
področjih. pri razporejanju stroškov režije na področje 
gospodarske javne službe in na področje ostalih tržnih storitev, 
se pri razporejanju stroškov režije v delu, ki se nanaša na 
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Pregled prihodkov in odhodkov po dejavnostih

upravo in prodajo, za sodilo uporabi število prejetih in izdanih 
računov, v delu, ki se nanaša na nabavo, pa število izdajnic. 
Za nadaljnjo razporeditev stroškov režije po posameznih 
dejavnostih v okviru tržnih storitev in gospodarskih javnih 
služb, razen storitev GJS ravnanja s komunalnimi odpadki, se 
prav tako uporablja sodilo števila dokumentov. 

b) IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH

1
V skladu z določili SRS 35 podajamo v naslednjih točkah Izkaze 
poslovnih izidov ločeno za dejavnosti gospodarske javne 
službe (GJS) in ločeno za druge tržne dejavnosti oz. storitve. 
Izkaze podajamo po sledečih skupinah storitev oz. dejavnosti : 

2 
a.)  Gospodarske javne službe (GJS)

• gospodarska javna služba ravnanja s komunalnimi 
odpadki (GJS-KO),

• gospodarska javna služba urejanja javnih površin (GJS-
JH-javni),

• gospodarska javna služba pomoči, oskrbe in 
namestitve zapuščenih živali v zavetišču (GJS-Zavetišče 
za živali), 

• zaprta odlagališča,
• odvoz blata iz centralne čistilne naprave.

b.) Tržne dejavnosti
• pogodbeni odvozi,
• dejavnost tržnic,
• čistilni servis,
• plakatiranje,
• olja, masti in pomije,
• MPE Pobrežje, Dogoše,
• druge komercialne storitve JH,
• ostale tržne storitve. 

V letu 2015 smo na področju tržnih dejavnosti dosegli pozitivni 
poslovni izid v višini 479.086 €, medtem ko je bil poslovni izid 
na GJS negativen.
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Dejavnost zaprtih odlagališč z izgubo v višini 297.680 € izkazuje 
najvišje negativno stanje. Dejavnost se izvaja brez kakršnih 
koli virov financiranja in predstavlja za Snago visoke stroške 
(izvajanje storitev po predpisanih normah - zavezani smo 
k izvajanju monitoringov, analiz, prevzemov izcednih vod, 
vzdrževanju, varovanju in podobnim storitvam).

Med dejavnostmi GJS po negativnem izidu v letu 2015 
izstopata dejavnost Zavetišča za živali z izgubo v višini 97.262 
€ in urejanja javnih površin (GJS-JH javni) z izgubo v višini 
46.930 € (prejšnje leto je bila ta še večja). pri obeh dejavnostih 
predstavljajo večino prihodkov namenska sredstva MoM in 
nekaterih drugih lokalnih skupnosti, ki pa ne zadoščajo za 
kritje stroškov kvalitetnega izvajanja storitev na teh področjih. 

Med dejavnostmi iz tržnega dela poslovanja izkazuje večji 
pozitiven izid dejavnost pogodbenih odvozov, kjer je v letu 
2015 dosežen dobiček v višini 430.571 €, pozitiven rezultat 
dosega tudi plinska elektrarna pobrežje, medtem ko višji 
negativni rezultat dosega dejavnost zbiranja olj, masti in 
pomij.

izenačitev cen gospodarskih subjektov z gospodinjstvi, 
zmanjšanje volumna (razen v rušah in Staršah) in nižje cene 
v občini ruše so najbolj vplivali na nižje prihodke v dejavnosti 
ravnanja z odpadki (77,612 €). Še večji primanjkljaj pa smo 
beležili na dejavnosti odvoza blata, kjer smo dosegli za 466.610 
€ nižje prihodke.
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Poslovni izid po skupinah dejavnosti 

Dejavnost zaprtih odlagališč z izgubo v višini 297.680 € izkazuje 
najvišje negativno stanje. Dejavnost se izvaja brez kakršnih 
koli virov financiranja in predstavlja za Snago visoke stroške 
(izvajanje storitev po predpisanih normah - zavezani smo 
k izvajanju monitoringov, analiz, prevzemov izcednih vod, 
vzdrževanju, varovanju in podobnim storitvam).

Med dejavnostmi GJS po negativnem izidu v letu 2015 
izstopata dejavnost Zavetišča za živali z izgubo v višini 97.262 
€ in urejanja javnih površin (GJS-JH javni) z izgubo v višini 
46.930 € (prejšnje leto je bila ta še večja). pri obeh dejavnostih 
predstavljajo večino prihodkov namenska sredstva MoM in 
nekaterih drugih lokalnih skupnosti, ki pa ne zadoščajo za 
kritje stroškov kvalitetnega izvajanja storitev na teh področjih. 

Med dejavnostmi iz tržnega dela poslovanja izkazuje večji 
pozitiven izid dejavnost pogodbenih odvozov, kjer je v letu 
2015 dosežen dobiček v višini 430.571 €, pozitiven rezultat 
dosega tudi plinska elektrarna pobrežje, medtem ko višji 
negativni rezultat dosega dejavnost zbiranja olj, masti in 
pomij.

izenačitev cen gospodarskih subjektov z gospodinjstvi, 
zmanjšanje volumna (razen v rušah in Staršah) in nižje cene 
v občini ruše so najbolj vplivali na nižje prihodke v dejavnosti 
ravnanja z odpadki (77,612 €). Še večji primanjkljaj pa smo 
beležili na dejavnosti odvoza blata, kjer smo dosegli za 466.610 
€ nižje prihodke.
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Poslovni izid – javni in tržni del po osnovnih dejavnostih

izkazi poslovnega izida 
2015

gospodarska javna služba 
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1 = 2 + 5 + 
6+7+8

2 = 3 + 4 3 4 5 6 7 8 9 10 = 1 + 9

∑:1 Prihodki skupaj 12 .312 .666 10.063.973 6.392.855 3 .671 .118 1.152.279 155 .872 2 .837 937.705 2.632.396 14.945.062

1.1
Prihodki od 
prodaje storitev

11.493.908 9.294.442 5.625.289 3.669.154 1.143.962 132.859 0 922.644 2.190.128 13.684.035

∑:1.2.
Ostali prihodki 
skupaj

818.758 769.531 767.566 1.964 8.317 23.013 2.837 15.061 442.268 1.261.026

1.2.1
Prihodki od 
prodaje blaga 
in materiala

457.407 447.327 447.327 0 7.383 2.287 410 0 80.129 537.536

1.2.2
Drugi poslovni 
prihodki

211.706 180.242 179.505 737 934 13.042 2.427 15.061 351.479 563.185

1.2.3
Finančni 
prihodki iz 
poslov. terjatev

48.067 48.067 46.914 1.153 0 0 0 0 1.329 49.395

1.2.4 Drugi prihodki 101.578 93.895 93.820 75 0 7.683 0 0 9.332 110.911

∑:2
odhodki 
skupaj

12 .588 .482 10 .008 .853 6 .556 .061 3.452.792 1.199.209 253 .134 300 .517 826.769 2 .153 .310 14.741.791

∑:2.1
Posredni stroški 
skupaj

4.353.433 3.544.513 3.027.304 517.210 580.581 101.460 126.822 57 613.189 4.966.622

∑:2.1.1
Stroški režije 
skupaj

2.110.037 2.068.957 1.551.747 517.210 34.522 2.520 3.982 57 59.660 2.169.697

2.1.1.1 Uprava 1.864.238 1.861.192 1.395.904 465.288 1.618 430 944 53 36.247 1.900.485

2.1.1.2 Prodaja 139.686 139.463 104.598 34.865 119 32 69 4 2.345 142.031

2.1.1.3 Nabava 106.113 68.301 51.245 17.056 32.786 2.058 2.969 0 21.068 127.181

∑:2.1.2
Stroški storitev 
skupaj

1.949.399 1.189.363 1.189.363 0 540.529 97.096 122.410 0 475.222 2.424.621

2.1.2.1
Druge 
proizvodne 
storitve

137.151 81.542 81.542 0 14.357 2.947 38.305 0 39.672 176.823

2.1.2.2
Neproizvodne 
storitve

768.405 527.304 527.304 0 159.194 7.975 73.932 0 122.043 890.449

2.1.2.3
Najem delovne 
sile

955.241 534.057 534.057 0 353.282 58.476 9.426 0 231.280 1.186.521

2.1.2.4

Nadom. 
delavcem, pl. 
promet, zavar.
pr. …

88.601 46.459 46.459 0 13.696 27.699 747 0 82.226 170.827

∑:2.1.3
Najemnina za 
infrastrukturo

67.598 67.487 67.487 0 111 0 0 0 4.251 71.849

2.1.3.1
Najemnina za 
infrastrukturo 
MOM

39.959 39.848 39.848 0 111 0 0 0 4.251 44.210

2.1.3.2
Najemnina za 
infrastrukturo 
ZMO

27.639 27.639 27.639 0 0 0 0 0 0 27.639

∑:2.1.4
Drugi splošni 
stroški skupaj

226.399 218.707 218.707 0 5.418 1.844 430 0 74.056 300.455

2.1.4.1
Prevredotovalni 
poslovni 
odhodki

115.275 112.786 112.786 0 1.394 853 242 0 41.298 156.573

2.1.4.2
Ostali stroški, 
takse ipd.

81.026 76.153 76.153 0 3.882 991 0 0 23.333 104.359

2.1.4.3
Odhodki od 
obresti

25.456 25.314 25.314 0 142 0 0 0 8.991 34.447
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2.1.4.4 Drugi odhodki 4.641 4.453 4.453 0 0 0 188 0 434 5.075

∑:2.2
neposredni 
stroški skupaj

8.235.049 6.464.340 3.528.757 2.935.583 618.628 151.674 173.695 826.712 1.540.120 9.775.169

2.2.1.0
nabavna vred. 
prod. blaga

27.765 27.562 27.562 0 0 0 203 0 0 27.765

2.2.2.0
porabljen 
material

285.008 220.224 220.224 0 51.448 4.042 9.294 0 56.534 341.543

2.2.3.0
Drugi str.mater.
in zaščitna 
sredstva

54.793 24.431 24.431 0 19.496 10.714 153 0 11.653 66.446

2.2.4.0 Stroški energije 448.127 390.437 390.437 0 29.653 14.098 13.938 0 93.594 541.721

2.2.5.0
odvoz blata iz 
Cčn

826.712 0 0 0 0 0 0 826.712 0 826.712

2.2.6.0
Stroški 
prevzema 
odpadkov

2.987.066 2.935.583 0 2.935.583 35.331 0 16.152 0 614.038 3.601.104

∑:2.2.7
Stroški dela 
skupaj

2.593.569 2.050.957 2.050.957 0 331.941 118.577 92.093 0 481.078 3.074.648

2.2.7.1
Stroški plač 
(Bto i)

1.832.771 1.470.329 1.470.329 0 229.712 64.402 68.328 0 348.144 2.180.914

2.2.7.2
prispevki in 
davki na BoD

280.326 221.397 221.397 0 37.592 10.845 10.491 0 54.957 335.283

2.2.7.3 regres za LD 97.452 74.163 74.163 0 16.292 3.954 3.042 0 15.234 112.686

2.2.7.4
prehrana, 
prevozni stroški

286.378 232.309 232.309 0 36.796 8.894 8.379 0 52.342 338.720

2.2.7.5
Drugi stroški 
dela

42.779 11.932 11.932 0 2.062 28.133 652 0 1.570 44.349

2.2.7.6
Str. 
pokojninskih 
zavar.(ii. steber)

53.864 40.827 40.827 0 9.487 2.350 1.200 0 8.831 62.695

∑:2.2.8 Amortizacija 620.625 502.344 502.344 0 77.061 2.654 38.565 0 206.537 827.161

2.2.8.1
Amortizacija 
osnovnih 
sredstev

566.676 448.463 448.463 0 77.012 2.634 38.565 0 206.473 773.149

2.2.8.2
odpisi 
drobnega 
inventarja

53.949 53.881 53.881 0 48 20 0 0 63 54.012

∑:2.2.9
Stroški 
tehničnega 
servisa

391.384 312.801 312.801 0 73.698 1.588 3.297 0 76.686 468.069

2.2.9.1
Str. dela - 
tehnični servis

316.797 252.882 252.882 0 59.915 1.300 2.700 0 62.924 379.721

2.2.9.2
ostali stroški 
tehničnega 
servisa

74.587 59.919 59.919 0 13.783 288 597 0 13.762 88.348

∑:3
Dobiček / 
izguba

-275.815 55.120 -163.206 218.326 -46.930 -97.262 -297.680 110.936 479.086 203.271

izkazi poslovnega izida 
2015
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2.1.4.4 Drugi odhodki 4.641 4.453 4.453 0 0 0 188 0 434 5.075

∑:2.2
neposredni 
stroški skupaj

8.235.049 6.464.340 3.528.757 2.935.583 618.628 151.674 173.695 826.712 1.540.120 9.775.169

2.2.1.0
nabavna vred. 
prod. blaga

27.765 27.562 27.562 0 0 0 203 0 0 27.765

2.2.2.0
porabljen 
material

285.008 220.224 220.224 0 51.448 4.042 9.294 0 56.534 341.543

2.2.3.0
Drugi str.mater.
in zaščitna 
sredstva

54.793 24.431 24.431 0 19.496 10.714 153 0 11.653 66.446

2.2.4.0 Stroški energije 448.127 390.437 390.437 0 29.653 14.098 13.938 0 93.594 541.721

2.2.5.0
odvoz blata iz 
Cčn

826.712 0 0 0 0 0 0 826.712 0 826.712

2.2.6.0
Stroški 
prevzema 
odpadkov

2.987.066 2.935.583 0 2.935.583 35.331 0 16.152 0 614.038 3.601.104

∑:2.2.7
Stroški dela 
skupaj

2.593.569 2.050.957 2.050.957 0 331.941 118.577 92.093 0 481.078 3.074.648

2.2.7.1
Stroški plač 
(Bto i)

1.832.771 1.470.329 1.470.329 0 229.712 64.402 68.328 0 348.144 2.180.914

2.2.7.2
prispevki in 
davki na BoD

280.326 221.397 221.397 0 37.592 10.845 10.491 0 54.957 335.283

2.2.7.3 regres za LD 97.452 74.163 74.163 0 16.292 3.954 3.042 0 15.234 112.686

2.2.7.4
prehrana, 
prevozni stroški

286.378 232.309 232.309 0 36.796 8.894 8.379 0 52.342 338.720

2.2.7.5
Drugi stroški 
dela

42.779 11.932 11.932 0 2.062 28.133 652 0 1.570 44.349

2.2.7.6
Str. 
pokojninskih 
zavar.(ii. steber)

53.864 40.827 40.827 0 9.487 2.350 1.200 0 8.831 62.695

∑:2.2.8 Amortizacija 620.625 502.344 502.344 0 77.061 2.654 38.565 0 206.537 827.161

2.2.8.1
Amortizacija 
osnovnih 
sredstev

566.676 448.463 448.463 0 77.012 2.634 38.565 0 206.473 773.149

2.2.8.2
odpisi 
drobnega 
inventarja

53.949 53.881 53.881 0 48 20 0 0 63 54.012

∑:2.2.9
Stroški 
tehničnega 
servisa

391.384 312.801 312.801 0 73.698 1.588 3.297 0 76.686 468.069

2.2.9.1
Str. dela - 
tehnični servis

316.797 252.882 252.882 0 59.915 1.300 2.700 0 62.924 379.721

2.2.9.2
ostali stroški 
tehničnega 
servisa

74.587 59.919 59.919 0 13.783 288 597 0 13.762 88.348

∑:3
Dobiček / 
izguba

-275.815 55.120 -163.206 218.326 -46.930 -97.262 -297.680 110.936 479.086 203.271

izkazi poslovnega izida 
2015
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izkazi poslovnega izida 
2015

Skupaj Jh

ročna čiščenja 

s parki in 

grafiti

Strojna 

čiščenja cest in 

pločnikov

Mokra 

pranja

Javne 

sanitarije

Vzdržev. 

komunalne 

opreme

Krasitve
Zimska 

služba

  1 = 2 do 6 2 3 4 5 6 7 8

∑:1 Prihodki skupaj 1.152.279 665 .208 261.090 3.896 124 .416 24 .415 9.911 63 .344

1.1
Prihodki od 

prodaje storitev
1.143.962 665.208 261.084 2.962 124.416 24.415 9.911 55.967

∑:1.2
Ostali prihodki 

skupaj
8.317 0 6 934 0 0 0 7.377

1.2.1

Prihodki od 

prodaje blaga in 

materiala

7.383 0 6 0 0 0 0 7.377

1.2.2
Drugi poslovni 

prihodki
934 0 0 934 0 0 0 0

1.2.3
Finančni prihodki 

iz poslov. terjatev
0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4 Drugi prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0

∑:2 odhodki skupaj 1.199.209 641 .423 298.257 11.906 141 .086 33 .717 8 .605 64 .215

∑:2.1
Posredni stroški 

skupaj
580.581 444.882 37.920 963 75.940 9.069 33 11.774

∑:2.1.1
Stroški režije 

skupaj
34.522 10.399 7.376 246 9.027 1.968 33 5.473

2.1.1.1 Uprava 1.618 650 279 58 375 141 16 97

2.1.1.2 Prodaja 119 48 20 5 27 10 1 7

2.1.1.3 Nabava 32.786 9.701 7.077 183 8.625 1.817 15 5.370

∑:2.1.2
Stroški storitev 

skupaj
540.529 430.540 30.018 717 66.913 7.101 0 5.240

2.1.2.1

Druge 

proizvodne 

storitve

14.357 6.728 2.577 234 2.927 1.204 0 686

2.1.2.2
Neproizvodne 

storitve
159.194 152.109 2.660 0 630 972 0 2.823

2.1.2.3
Najem delovne 

sile
353.282 270.574 13.202 365 62.690 4.915 0 1.536

2.1.2.4

Nadom. 

delavcem, pl. 

promet, zavar.

pr. …

13.696 1.128 11.579 118 666 11 0 194

∑:2.1.3
Najemnina za 

infrastrukturo
111 0 111 0 0 0 0 0

2.1.3.1

Najemnina za 

infrastrukturo 

MOM

111 0 111 0 0 0 0 0

2.1.3.2

Najemnina za 

infrastrukturo 

ZMO

0 0 0 0 0 0 0 0

∑:2.1.4
Drugi splošni 

stroški skupaj
5.418 3.943 414 0 0 0 0 1.061

2.1.4.1
Prevredotovalni 

poslovni odhodki
1.394 19 332 0 0 0 0 1.042

2.1.4.2
Ostali stroški, 

takse ipd.
3.882 3.809 54 0 0 0 0 19

2.1.4.3
Odhodki od 

obresti
142 114 28 0 0 0 0 0

2.1.4.4 Drugi odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0

∑:2.2
Neposredni 

stroški skupaj
618.628 196.542 260.337 10.943 65.146 24.648 8.572 52.440

Poslovni izid – gJS urejanje javnih površin – po dejavnostih
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2.2.1.0
nabavna vred. 

prod. blaga
0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2.0
porabljen 

material
51.448 18.533 18.359 1.549 4.324 1.069 0 7.614

2.2.3.0
Drugi str.mater.in 

zaščitna sredstva
19.496 17.638 1.466 0 114 0 162 116

2.2.4.0 Stroški energije 29.653 8.928 11.917 1.430 4.739 0 0 2.638

2.2.6.0
Stroški prevzema 

odpadkov
35.331 7.979 27.353 0 0 0 0 0

∑:2.2.7
Stroški dela 

skupaj
331.941 106.237 148.985 833 54.987 15.255 0 5.644

2.2.7.1
Stroški plač 

(Bto i)
229.712 76.483 100.094 629 37.548 10.637 0 4.321

2.2.7.2
prispevki in davki 

na BoD
37.592 12.640 16.207 104 6.218 1.714 0 711

2.2.7.3 regres za LD 16.292 5.190 8.229 0 2.412 461 0 0

2.2.7.4
prehrana, 

prevozni stroški
36.796 9.932 16.098 100 7.610 2.443 0 612

2.2.7.5 Drugi stroški dela 2.062 776 1.286 0 0 0 0 0

2.2.7.6
Str. pokojninskih 

zavar.(ii. steber)
9.487 1.216 7.071 0 1.200 0 0 0

∑:2.2.8 Amortizacija 77.061 17.335 30.720 5.371 38 0 0 23.596

2.2.8.1

Amortizacija 

osnovnih 

sredstev

77.012 17.299 30.709 5.371 38 0 0 23.596

2.2.8.2
odpisi drobnega 

inventarja
48 36 12 0 0 0 0 0

∑:2.2.9

Stroški 

tehničnega 

servisa

73.698 19.891 21.537 1.759 944 8.325 8.411 12.831

2.2.9.1
Str. dela - 

tehnični servis
59.915 15.854 17.632 1.441 773 6.821 6.887 10.507

2.2.9.2

ostali stroški 

tehničnega 

servisa

13.783 4.037 3.905 319 171 1.504 1.523 2.324

∑:3 Dobiček / izguba -46.929 23 .784 -37 .167 -8 .010 -16.669 -9.302 1 .306 -871

izkazi poslovnega izida 
2015

Skupaj Jh

ročna čiščenja 

s parki in 

grafiti

Strojna 

čiščenja cest in 

pločnikov

Mokra 

pranja

Javne 

sanitarije

Vzdržev. 

komunalne 

opreme

Krasitve
Zimska 

služba
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Letno poročiLo 2015

2.2.1.0
nabavna vred. 

prod. blaga
0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2.0
porabljen 

material
51.448 18.533 18.359 1.549 4.324 1.069 0 7.614

2.2.3.0
Drugi str.mater.in 

zaščitna sredstva
19.496 17.638 1.466 0 114 0 162 116

2.2.4.0 Stroški energije 29.653 8.928 11.917 1.430 4.739 0 0 2.638

2.2.6.0
Stroški prevzema 

odpadkov
35.331 7.979 27.353 0 0 0 0 0

∑:2.2.7
Stroški dela 

skupaj
331.941 106.237 148.985 833 54.987 15.255 0 5.644

2.2.7.1
Stroški plač 

(Bto i)
229.712 76.483 100.094 629 37.548 10.637 0 4.321

2.2.7.2
prispevki in davki 

na BoD
37.592 12.640 16.207 104 6.218 1.714 0 711

2.2.7.3 regres za LD 16.292 5.190 8.229 0 2.412 461 0 0

2.2.7.4
prehrana, 

prevozni stroški
36.796 9.932 16.098 100 7.610 2.443 0 612

2.2.7.5 Drugi stroški dela 2.062 776 1.286 0 0 0 0 0

2.2.7.6
Str. pokojninskih 

zavar.(ii. steber)
9.487 1.216 7.071 0 1.200 0 0 0

∑:2.2.8 Amortizacija 77.061 17.335 30.720 5.371 38 0 0 23.596

2.2.8.1

Amortizacija 

osnovnih 

sredstev

77.012 17.299 30.709 5.371 38 0 0 23.596

2.2.8.2
odpisi drobnega 

inventarja
48 36 12 0 0 0 0 0

∑:2.2.9

Stroški 

tehničnega 

servisa

73.698 19.891 21.537 1.759 944 8.325 8.411 12.831

2.2.9.1
Str. dela - 

tehnični servis
59.915 15.854 17.632 1.441 773 6.821 6.887 10.507

2.2.9.2

ostali stroški 

tehničnega 

servisa

13.783 4.037 3.905 319 171 1.504 1.523 2.324

∑:3 Dobiček / izguba -46.929 23 .784 -37 .167 -8 .010 -16.669 -9.302 1 .306 -871

izkazi poslovnega izida 
2015

Skupaj Jh

ročna čiščenja 

s parki in 

grafiti

Strojna 

čiščenja cest in 

pločnikov

Mokra 

pranja

Javne 

sanitarije

Vzdržev. 

komunalne 

opreme

Krasitve
Zimska 

služba
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Poslovni izid – zaprta odlagališča 

izkazi poslovnega izida 2015 / Zaprta odlagališča
Skupaj zaprta 

odlagališča
Dogoše Pobrežje Metava

1 = 2 + 3 + 4 2 3 4

∑:1 Prihodki skupaj 2 .837 2 .400 410 27

1.1 Prihodki od prodaje storitev 0 0 0 0

∑:1.2 Ostali prihodki skupaj 2.837 2.400 410 27

1.2.1 Prihodki od prodaje blaga in materiala 410 0 410 0

1.2.2 Drugi poslovni prihodki 2.427 2.400 0 27

1.2.3 Finančni prihodki iz poslov. terjatev 0 0 0 0

1.2.4 Drugi prihodki 0 0 0 0

∑:2 odhodki skupaj 300 .517 86.901 75 .073 138 .543

∑:2.1 Posredni stroški skupaj 126.822 39.484 48.403 38.935

∑:2.1.1 Stroški režije skupaj 3.982 1.138 363 2.481

2.1.1.1 Uprava 944 178 129 637

2.1.1.2 Prodaja 69 14 9 46

2.1.1.3 Nabava 2.969 946 225 1.797

∑:2.1.2 Stroški storitev skupaj 122.410 37.993 48.040 36.377

2.1.2.1 Druge proizvodne storitve 38.305 15.827 18.461 4.017

2.1.2.2 Neproizvodne storitve 73.932 21.594 29.399 22.939

2.1.2.3 Najem delovne sile 9.426 350 0 9.076

2.1.2.4 Nadom. delavcem, pl. promet, zavar.pr. … 747 222 180 345

∑:2.1.4 Drugi splošni stroški skupaj 430 353 0 77

2.1.4.1 Prevredotovalni poslovni odhodki 242 242 0 0

2.1.4.4 Drugi odhodki 188 111 0 77

∑:2.2 Neposredni stroški skupaj 173.695 47.418 26.669 99.608

2.2.1.0 Nabavna vred. prod. blaga 203 0 203 0

2.2.2.0 Porabljen material 9.294 4.090 1.657 3.547

2.2.3.0 Drugi str.mater.in zaščitna sredstva 153 29 61 63

2.2.4.0 Stroški energije 13.938 4.479 2.405 7.054

2.2.6.0 Stroški prevzema odpadkov 16.152 884 0 15.268

∑:2.2.7 Stroški dela skupaj 92.093 33.293 20.542 38.258

2.2.7.1 Stroški plač (BTO I) 68.328 24.455 14.990 28.883

2.2.7.2 Prispevki in davki na BOD 10.491 3.844 2.385 4.263

2.2.7.3 Regres za LD 3.042 1.581 791 670

2.2.7.4 Prehrana, prevozni stroški 8.379 2.812 1.777 3.790

2.2.7.5 Drugi stroški dela 652 0 0 652

2.2.7.6 Str. pokojninskih zavar.(II. steber) 1.200 600 600 0

∑:2.2.8 Amortizacija 38.565 4.600 1.716 32.249

2.2.8.1 Amortizacija osnovnih sredstev 38.565 4.600 1.716 32.249

∑:2.2.9 Stroški tehničnega servisa 3.297 43 86 3.168

2.2.9.1 Str. dela - tehnični servis 2.700 35 70 2.594

2.2.9.2 Ostali stroški tehničnega servisa 597 8 16 574

∑:3 Dobiček / izguba -297.680 -84 .501 -74 .662 -138 .516
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Poslovni izid – Tržne dejavnosti

izkazi poslovnega izida 2015 Skupaj
Komerc. 

stor. Jh
Plakatiranje

olja, masti, 

pomije

Plinska elektrarna 

Pobrežje

  1 = 2 do 10 2 3 4 5

∑:1 Prihodki skupaj 2.632.396 308.902 30.089 71.980 103 .457

1.1 prihodki od prodaje storitev 2.190.128 308.779 29.400 51.629 103.457

∑:1.2 ostali prihodki skupaj 442.268 123 688 20.351 0

∑:2 odhodki skupaj 2 .153 .310 295.960 43 .687 158.932 16 .388

∑:2.1 posredni stroški skupaj 613.189 116.376 24.657 52.579 486

∑:2.1.1 Stroški režije skupaj 59.660 5.037 936 8.335 176

∑:2.1.2 Stroški storitev skupaj 475.222 110.965 2.244 36.649 310

∑:2.1.3 najemnina za infrastrukturo 4.251 17 0 13 0

∑:2.1.4 Drugi splošni stroški skupaj 74.057 357 21.477 7.582 0

∑:2.2 neposredni stroški skupaj 1.540.120 179.584 19.030 106.354 15.903

2.2.1.0 nabavna vred. prod. blaga 0 0 0 0 0

2.2.2.0 porabljen material 56.534 13.186 927 3.781 6.490

2.2.3.0 Drugi str.mater.in zaščitna sredstva 11.653 1.678 31 404 0

2.2.4.0 Stroški energije 93.594 5.813 1.537 5.572 0

2.2.5.0 odvoz blata iz Cčn 0 0 0 0 0

2.2.6.0 Stroški prevzema odpadkov 614.038 20.855 0 3.667 0

∑:2.2.7 Stroški dela skupaj 481.078 83.909 12.050 82.103 8.534

∑:2.2.8 Amortizacija 206.537 41.912 3.155 8.065 149

∑:2.2.9 Stroški tehničnega servisa 76.686 12.231 1.330 2.762 729

∑:3 Dobiček / izguba 479.086 12.942 -13.599 -86.953 87.069

izkazi poslovnega izida 2015
Plinska elektrarna 

Dogoše

Pogodbeni 

odvozi
Tržnica čistilni servis

ostale stor. (upr., 

mes. blag., Koc.)

  6 7 8 9 10

∑:1 Prihodki skupaj 34 .848 1 .474 .360 306 .447 143 .556 158 .757

1.1 prihodki od prodaje storitev 34.848 1.402.550 21.512 142.966 94.985

∑:1.2 ostali prihodki skupaj 0 71.811 284.935 589 63.771

∑:2 odhodki skupaj 69.989 1.043.789 235 .565 125 .487 163 .511

∑:2.1 posredni stroški skupaj 6.727 113.282 106.204 80.556 112.323

∑:2.1.1 Stroški režije skupaj 33 30.590 3.495 3.683 7.376

∑:2.1.2 Stroški storitev skupaj 156 56.978 101.911 62.341 103.668

∑:2.1.3 najemnina za infrastrukturo 0 4.221 0 0 0

∑:2.1.4 Drugi splošni stroški skupaj 6.538 21.492 798 14.533 1.280

∑:2.2 neposredni stroški skupaj 63.263 930.507 129.361 44.931 51.187

2.2.1.0 nabavna vred. prod. blaga 0 0  0 0

2.2.2.0 porabljen material 0 24.106 3.317 4.680 49

2.2.3.0 Drugi str.mater.in zaščitna sredstva 0 1.804 7.250 474 12

2.2.4.0 Stroški energije 0 56.448 23.729 0 495

2.2.5.0 odvoz blata iz Cčn 0 0 0 0 0

2.2.6.0 Stroški prevzema odpadkov 0 589.515 0 0 0

∑:2.2.7 Stroški dela skupaj 3.890 137.215 75.621 32.534 45.223

∑:2.2.8 Amortizacija 59.030 71.140 14.854 3.982 4.250

∑:2.2.9 Stroški tehničnega servisa 343 50.279 4.592 3.261 1.159

∑:3 Dobiček / izguba -35 .141 430 .571 70 .882 18 .068 -4 .754
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Poslovni izid – Tržne dejavnosti

izkazi poslovnega izida 2015 Skupaj
Komerc. 

stor. Jh
Plakatiranje

olja, masti, 

pomije

Plinska elektrarna 

Pobrežje

  1 = 2 do 10 2 3 4 5

∑:1 Prihodki skupaj 2.632.396 308.902 30.089 71.980 103 .457

1.1 prihodki od prodaje storitev 2.190.128 308.779 29.400 51.629 103.457

∑:1.2 ostali prihodki skupaj 442.268 123 688 20.351 0

∑:2 odhodki skupaj 2 .153 .310 295.960 43 .687 158.932 16 .388

∑:2.1 posredni stroški skupaj 613.189 116.376 24.657 52.579 486

∑:2.1.1 Stroški režije skupaj 59.660 5.037 936 8.335 176

∑:2.1.2 Stroški storitev skupaj 475.222 110.965 2.244 36.649 310

∑:2.1.3 najemnina za infrastrukturo 4.251 17 0 13 0

∑:2.1.4 Drugi splošni stroški skupaj 74.057 357 21.477 7.582 0

∑:2.2 neposredni stroški skupaj 1.540.120 179.584 19.030 106.354 15.903

2.2.1.0 nabavna vred. prod. blaga 0 0 0 0 0

2.2.2.0 porabljen material 56.534 13.186 927 3.781 6.490

2.2.3.0 Drugi str.mater.in zaščitna sredstva 11.653 1.678 31 404 0

2.2.4.0 Stroški energije 93.594 5.813 1.537 5.572 0

2.2.5.0 odvoz blata iz Cčn 0 0 0 0 0

2.2.6.0 Stroški prevzema odpadkov 614.038 20.855 0 3.667 0

∑:2.2.7 Stroški dela skupaj 481.078 83.909 12.050 82.103 8.534

∑:2.2.8 Amortizacija 206.537 41.912 3.155 8.065 149

∑:2.2.9 Stroški tehničnega servisa 76.686 12.231 1.330 2.762 729

∑:3 Dobiček / izguba 479.086 12.942 -13.599 -86.953 87.069

izkazi poslovnega izida 2015
Plinska elektrarna 

Dogoše

Pogodbeni 

odvozi
Tržnica čistilni servis

ostale stor. (upr., 

mes. blag., Koc.)

  6 7 8 9 10

∑:1 Prihodki skupaj 34 .848 1 .474 .360 306 .447 143 .556 158 .757

1.1 prihodki od prodaje storitev 34.848 1.402.550 21.512 142.966 94.985

∑:1.2 ostali prihodki skupaj 0 71.811 284.935 589 63.771

∑:2 odhodki skupaj 69.989 1.043.789 235 .565 125 .487 163 .511

∑:2.1 posredni stroški skupaj 6.727 113.282 106.204 80.556 112.323

∑:2.1.1 Stroški režije skupaj 33 30.590 3.495 3.683 7.376

∑:2.1.2 Stroški storitev skupaj 156 56.978 101.911 62.341 103.668

∑:2.1.3 najemnina za infrastrukturo 0 4.221 0 0 0

∑:2.1.4 Drugi splošni stroški skupaj 6.538 21.492 798 14.533 1.280

∑:2.2 neposredni stroški skupaj 63.263 930.507 129.361 44.931 51.187

2.2.1.0 nabavna vred. prod. blaga 0 0  0 0

2.2.2.0 porabljen material 0 24.106 3.317 4.680 49

2.2.3.0 Drugi str.mater.in zaščitna sredstva 0 1.804 7.250 474 12

2.2.4.0 Stroški energije 0 56.448 23.729 0 495

2.2.5.0 odvoz blata iz Cčn 0 0 0 0 0

2.2.6.0 Stroški prevzema odpadkov 0 589.515 0 0 0

∑:2.2.7 Stroški dela skupaj 3.890 137.215 75.621 32.534 45.223

∑:2.2.8 Amortizacija 59.030 71.140 14.854 3.982 4.250

∑:2.2.9 Stroški tehničnega servisa 343 50.279 4.592 3.261 1.159

∑:3 Dobiček / izguba -35 .141 430 .571 70 .882 18 .068 -4 .754
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C) IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA PO OBČINAH

V sklopu dodatnih razkritij po SRS 35 podajamo tudi podatke iz 
poslovnega izida po posameznih občinah. 

V izkaze poslovnih izidov po občinah so všteti izključno podatki 
iz naslova opravljanja GJS ravnanja z odpadki. Podjetje opravlja 
GJS ravnanja z odpadki v Mestni občini Maribor in v zunaj 
mestnih občinah.

Struktura prihodkov gJS ravnanje z odpadki 
MoM - zunaj mestne občine

Prihodki in poslovni izid gJS - zunaj mestne 
občine 2015

Prihodki in poslovni izid gJS-Maribor

Izkazi so, v smislu formalne klasifikacije GJS, razdeljeni na 
področje zbiranja in področje odstranjevanja odpadkov.

V letu 2015 so prihodki iz opravljanja GJS ravnanja z odpadki v 
MOM dosegli 7,7 mio. €, v vseh ostalih zunaj mestnih občinah 
skupaj pa 2,4 mio. €.

Primestne 

občine
24%

76% MOM
Maribor
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Letno poročiLo 2015

Mestna občina Maribor

Količine zbranih odpadkov med leti 2012 in 2015

MAriBor

V letu 2015 je ponovno zaznan rahel padec količin, predvsem 
zaradi zmanjšanja deleža mešanih komunalnih odpadkov. 
pozitivni porast beležimo pri pogodbenih odvozih. trend 
zamenjave posod iz večjih na manjše se nadaljuje, znižal je 
obračunsko prostornino za dobra 2 %.
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snaga d.o.o.

izkaz poslovnega izida 2015
Skupaj ravnanje z odpadki

2015 2014 indeks 2015/2014

1 2 3 4 5

∑:1 Prihodki skupaj 7.659.705 7 .617 .857 101

1.1 Prihodki od prodaje storitev 7.086.795 6.967.413 102

∑:1.2 Ostali prihodki skupaj 572.910 650.444 88

1.2.1 Prihodki od prodaje blaga in materiala 371.189 356.999 104

1.2.2 Drugi poslovni prihodki 107.895 139.203 78

1.2.3 Finančni prihodki iz poslov. terjatev 27.631 62.907 44

1.2.4 Drugi prihodki 66.195 91.335 72

∑:2 odhodki skupaj 7.540.096 7.559.555 100

∑:2.1 Posredni stroški skupaj 2.624.559 2.661.513 99

∑:2.1.1 Stroški režije skupaj 1.543.072 1.621.653 95

2.1.1.1 Uprava 1.387.740 1.353.020 103

2.1.1.2 Prodaja 104.311 231.028 45

2.1.1.3 Nabava 51.021 37.604 136

∑:2.1.2 Stroški storitev skupaj 897.968 789.725 114

2.1.2.1 Druge proizvodne storitve 58.904 95.440 62

2.1.2.2 Neproizvodne storitve 412.913 680.728 61

2.1.2.3 Najem delovne sile * 391.285 - -

2.1.2.4 Nadom.delavcem, pl.promet, zavar.pr. … 34.866 13.557 257

∑:2.1.3 Najemnina za infrastrukturo 34.019 33.167 103

2.1.3.1 Najemnina za infrastrukturo MOM 34.019 33.167 103

2.1.3.2 Najemnina za infrastrukturo ZMO - - -

∑:2.1.4 Drugi splošni stroški skupaj 149.501 216.968 69

2.1.4.1 Prevredotovalni poslovni odhodki 79.944 148.167 54

2.1.4.2 Ostali stroški, takse ipd. 47.167 35.248 134

2.1.4.3 Odhodki od obresti 18.099 27.934 65

2.1.4.4 Drugi odhodki 4.290 5.620 76

∑:2.2 Neposredni stroški skupaj 4.915.536 4.898.041 100

2.2.1.0 Nabavna vred.prod.blaga 5.956 -1.475 -404

2.2.2.0 Porabljen material 160.496 159.913 100

2.2.3.0 Drugi str.mater.in zaščitna sredstva 18.491 21.424 86

2.2.4.0 Stroški energije 280.586 317.893 88

2.2.5.0 Odvoz blata iz CČN - - -

2.2.6.0 Stroški prevzema odpadkov 2.343.574 2.480.900 94

∑:2.2.7 Stroški dela skupaj 1.501.497 1.350.548 111

2.2.7.1 Stroški plač (BTO I) 1.074.398 923.813 116

2.2.7.2 Prispevki in davki na BOD 162.447 150.772 108

2.2.7.3 Regres za LD 54.424 52.093 104

2.2.7.4 Prehrana,prevozni stroški 170.789 160.839 106

2.2.7.5 Drugi stroški dela 9.337 32.849 28

2.2.7.6 Str.pokojninskih zavar.(II. steber) 30.102 30.181 100

∑:2.2.8 Amortizacija 378.664 372.443 102

2.2.8.1 Amortizacija osnovnih sredstev 326.743 324.045 101

2.2.8.2 Odpisi drobnega inventarja 51.921 48.397 107

∑:2.2.9 Stroški tehničnega servisa 226.274 196.396 115

2.2.9.1 Str.dela - tehnični servis 182.797 156.125 117

2.2.9.2 Ostali stroški tehničnega servisa 43.477 40.271 108

∑:3 Dobiček / izguba 119.609 58 .302 205
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Letno poročiLo 2015

občina Kungota

KUnGotA

Količine zbranih odpadkov med leti 2012 in 2015

V diagramu je viden porast ločenega zbiranja drobne mešane 
odpadne embalaže po sistemu od vrat do vrat. Skupna količina 
zbranih komunalnih odpadkov je, glede na preteklo leto, padla 
na račun zmanjšanja količin mešanih komunalnih odpadkov. 
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snaga d.o.o.

izkaz poslovnega izida 2015
Skupaj ravnanje z odpadki

2015 2014 indeks 2015/2014

1 2 3 4 5

∑:1 Prihodki skupaj 274 .812 271 .684 101

1.1 Prihodki od prodaje storitev 253.788 252.267 101

∑:1.2 Ostali prihodki skupaj 21.023 19.417 108

1.2.1 Prihodki od prodaje blaga in materiala 11.613 9.565 121

1.2.2 Drugi poslovni prihodki 4.875 3.108 157

1.2.3 Finančni prihodki iz poslov. terjatev 1.115 3.161 35

1.2.4 Drugi prihodki 3.421 3.584 95

∑:2 odhodki skupaj 264.960 287 .853 92

∑:2.1 Posredni stroški skupaj 101.222 109.016 93

∑:2.1.1 Stroški režije skupaj 57.646 66.121 87

2.1.1.1 Uprava 51.824 55.168 94

2.1.1.2 Prodaja 3.938 9.420 42

2.1.1.3 Nabava 1.883 1.533 123

∑:2.1.2 Stroški storitev skupaj 33.732 29.182 116

2.1.2.1 Druge proizvodne storitve 2.554 4.147 62

2.1.2.2 Neproizvodne storitve 11.558 24.565 47

2.1.2.3 Najem delovne sile 18.104 - -

2.1.2.4 Nadom.delavcem, pl.promet, zavar.pr. … 1.517 470 323

∑:2.1.3 Najemnina za infrastrukturo 3.462 3.464 100

2.1.3.1 Najemnina za infrastrukturo MOM 478 480 100

2.1.3.2 Najemnina za infrastrukturo ZMO 2.984 2.984 100

∑:2.1.4 Drugi splošni stroški skupaj 6.381 10.249 62

2.1.4.1 Prevredotovalni poslovni odhodki 3.191 7.172 44

2.1.4.2 Ostali stroški, takse ipd. 2.389 1.698 141

2.1.4.3 Odhodki od obresti 785 1.375 57

2.1.4.4 Drugi odhodki 17 3 552

∑:2.2 Neposredni stroški skupaj 163.739 178.837 92

2.2.1.0 Nabavna vred.prod.blaga 4.656 10.491 44

2.2.2.0 Porabljen material 6.796 7.329 93

2.2.3.0 Drugi str.mater.in zaščitna sredstva 650 931 70

2.2.4.0 Stroški energije 11.980 14.639 82

2.2.5.0 Odvoz blata iz CČN - - -

2.2.6.0 Stroški prevzema odpadkov 49.591 58.253 85

∑:2.2.7 Stroški dela skupaj 67.209 63.474 106

2.2.7.1 Stroški plač (BTO I) 48.010 43.372 111

2.2.7.2 Prispevki in davki na BOD 7.315 7.072 103

2.2.7.3 Regres za LD 2.442 2.492 98

2.2.7.4 Prehrana,prevozni stroški 7.754 7.527 103

2.2.7.5 Drugi stroški dela 310 1.589 20

2.2.7.6 Str.pokojninskih zavar.(II. steber) 1.378 1.422 97

∑:2.2.8 Amortizacija 13.724 14.890 92

2.2.8.1 Amortizacija osnovnih sredstev 13.506 14.838 91

2.2.8.2 Odpisi drobnega inventarja 219 52 420

∑:2.2.9 Stroški tehničnega servisa 9.132 8.828 103

2.2.9.1 Str.dela - tehnični servis 7.409 7.018 106

2.2.9.2 Ostali stroški tehničnega servisa 1.723 1.810 95

∑:3 Dobiček / izguba 9.851 -16 .168 -61
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Letno poročiLo 2015

občina Lovrenc na pohorju

LoVrenC nA 
poHorJU

Količine zbranih odpadkov med leti 2012 in 2015

Kljub temu da je Lovrenc na pohorju izrazito ruralno področje, 
opažamo povečanje količin ločeno zbranih bioloških 
odpadkov. ponovno beležimo nižanje količin mešanih 
komunalnih odpadkov, vendar je na račun ostalih frakcij 
skupna količina komunalnih odpadkov večja kot lani. 
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snaga d.o.o.

izkaz poslovnega izida 2015
Skupaj ravnanje z odpadki

2015 2014 indeks 2015/2014

1 2 3 4 5

∑:1 Prihodki skupaj 154 .327 151.739 102

1.1 Prihodki od prodaje storitev 118.610 115.134 103

∑:1.2 Ostali prihodki skupaj 35.717 36.605 98

1.2.1 Prihodki od prodaje blaga in materiala 7.199 8.757 82

1.2.2 Drugi poslovni prihodki 25.868 25.415 102

1.2.3 Finančni prihodki iz poslov. terjatev 454 717 63

1.2.4 Drugi prihodki 2.196 1.716 128

∑:2 odhodki skupaj 183.691 188 .201 98

∑:2.1 Posredni stroški skupaj 69.165 70.224 98

∑:2.1.1 Stroški režije skupaj 40.006 43.671 92

2.1.1.1 Uprava 35.977 36.437 99

2.1.1.2 Prodaja 2.724 6.222 44

2.1.1.3 Nabava 1.304 1.013 129

∑:2.1.2 Stroški storitev skupaj 21.396 19.577 109

2.1.2.1 Druge proizvodne storitve 1.967 2.759 71

2.1.2.2 Neproizvodne storitve 7.060 16.501 43

2.1.2.3 Najem delovne sile 11.274 - -

2.1.2.4 Nadom.delavcem, pl.promet, zavar.pr. … 1.096 317 346

∑:2.1.3 Najemnina za infrastrukturo 3.411 3.392 101

2.1.3.1 Najemnina za infrastrukturo MOM 346 311 111

2.1.3.2 Najemnina za infrastrukturo ZMO 3.064 3.081 99

∑:2.1.4 Drugi splošni stroški skupaj 4.352 3.585 121

2.1.4.1 Prevredotovalni poslovni odhodki 2.212 1.944 114

2.1.4.2 Ostali stroški, takse ipd. 1.627 748 217

2.1.4.3 Odhodki od obresti 499 891 56

2.1.4.4 Drugi odhodki 14 2 795

∑:2.2 Neposredni stroški skupaj 114.527 117.977 97

2.2.1.0 Nabavna vred.prod.blaga 3.095 6.936 45

2.2.2.0 Porabljen material 5.337 5.760 93

2.2.3.0 Drugi str.mater.in zaščitna sredstva 448 584 77

2.2.4.0 Stroški energije 9.418 10.624 89

2.2.5.0 Odvoz blata iz CČN - - -

2.2.6.0 Stroški prevzema odpadkov 34.930 34.440 101

∑:2.2.7 Stroški dela skupaj 43.452 42.887 101

2.2.7.1 Stroški plač (BTO I) 31.131 29.337 106

2.2.7.2 Prispevki in davki na BOD 4.714 4.778 99

2.2.7.3 Regres za LD 1.555 1.671 93

2.2.7.4 Prehrana,prevozni stroški 4.963 5.112 97

2.2.7.5 Drugi stroški dela 214 1.022 21

2.2.7.6 Str.pokojninskih zavar.(II. steber) 875 967 91

∑:2.2.8 Amortizacija 10.071 10.252 98

2.2.8.1 Amortizacija osnovnih sredstev 9.962 10.248 97

2.2.8.2 Odpisi drobnega inventarja 109 4 2.776

∑:2.2.9 Stroški tehničnega servisa 7.775 6.494 120

2.2.9.1 Str.dela - tehnični servis 6.350 5.163 123

2.2.9.2 Ostali stroški tehničnega servisa 1425,32 1.332 107

∑:3 Dobiček / izguba -29.365 -36 .463 81



126

Letno poročiLo 2015

občina Miklavž na Dravskem polju

MiKLAVŽ

Količine zbranih odpadkov med leti 2012 in 2015
V občini Miklavž na Dravskem polju poteka zbiranje in odvoz 
šestih frakcij po sistemu od vrat do vrat. Delež vseh ločeno 
zbranih odpadkov je najvišji med vsemi občinami. občina 
je izrazito ravninska in strnjena v treh naseljih, kar omogoča 
optimizacijo transportne logistike.

Skupna količina zbranih odpadkov je, glede na lansko leto, 
padla, nekoliko se je zmanjšala tudi skupna količina mešanih 
komunalnih odpadkov.

Z optimizacijo voženj smo dodatno znižali neposredne stroške.
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snaga d.o.o.

izkaz poslovnega izida 2015
Skupaj ravnanje z odpadki

2015 2014 indeks 2015/2014

1 2 3 4 5

∑:1 Prihodki skupaj 333 .410 333 .044 100

1.1 Prihodki od prodaje storitev 307.287 292.745 105

∑:1.2 Ostali prihodki skupaj 26.123 40.298 65

1.2.1 Prihodki od prodaje blaga in materiala 3.436 9.699 35

1.2.2 Drugi poslovni prihodki 16.665 25.390 66

1.2.3 Finančni prihodki iz poslov. terjatev 1.874 1.693 111

1.2.4 Drugi prihodki 4.147 3.516 118

∑:2 odhodki skupaj 322 .741 354 .137 91

∑:2.1 Posredni stroški skupaj 136.068 146.381 93

∑:2.1.1 Stroški režije skupaj 67.357 78.473 86

2.1.1.1 Uprava 60.528 65.473 92

2.1.1.2 Prodaja 4.578 11.180 41

2.1.1.3 Nabava 2.251 1.820 124

∑:2.1.2 Stroški storitev skupaj 49.915 44.262 113

2.1.2.1 Druge proizvodne storitve 2.571 4.288 60

2.1.2.2 Neproizvodne storitve 29.226 39.487 74

2.1.2.3 Najem delovne sile 16.921 - -

2.1.2.4 Nadom.delavcem, pl.promet, zavar.pr. … 1.197 487 246

∑:2.1.3 Najemnina za infrastrukturo 9.422 11.668 81

2.1.3.1 Najemnina za infrastrukturo MOM 970 1.039 93

2.1.3.2 Najemnina za infrastrukturo ZMO 8.452 10.629 80

∑:2.1.4 Drugi splošni stroški skupaj 9.374 11.978 78

2.1.4.1 Prevredotovalni poslovni odhodki 5.674 8.444 67

2.1.4.2 Ostali stroški, takse ipd. 2.725 2.041 133

2.1.4.3 Odhodki od obresti 964 1.488 65

2.1.4.4 Drugi odhodki 11 4 254

∑:2.2 Neposredni stroški skupaj 186.674 207.756 90

2.2.1.0 Nabavna vred.prod.blaga - - -

2.2.2.0 Porabljen material 6.605 6.981 95

2.2.3.0 Drugi str.mater.in zaščitna sredstva 687 917 75

2.2.4.0 Stroški energije 12.653 14.945 85

2.2.5.0 Odvoz blata iz CČN - - -

2.2.6.0 Stroški prevzema odpadkov 81.408 95.477 85

∑:2.2.7 Stroški dela skupaj 62.095 66.247 94

2.2.7.1 Stroški plač (BTO I) 44.855 45.341 99

2.2.7.2 Prispevki in davki na BOD 6.649 7.404 90

2.2.7.3 Regres za LD 2.262 2.540 89

2.2.7.4 Prehrana,prevozni stroški 6.898 7.884 87

2.2.7.5 Drugi stroški dela 246 1.591 15

2.2.7.6 Str.pokojninskih zavar.(II. steber) 1.187 1.487 80

∑:2.2.8 Amortizacija 14.628 14.748 99

2.2.8.1 Amortizacija osnovnih sredstev 14.291 14.439 99

2.2.8.2 Odpisi drobnega inventarja 337 309 109

∑:2.2.9 Stroški tehničnega servisa 8.597 8.441 102

2.2.9.1 Str.dela - tehnični servis 6.945 6.710 104

2.2.9.2 Ostali stroški tehničnega servisa 1.652 1.731 95

∑:3 Dobiček / izguba 10.669 -21.093 -51
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Letno poročiLo 2015

občina pesnica

peSniCA

Količine zbranih odpadkov med leti 2012 in 2015

V občini pesnica še ni zgrajenega zbirnega centra, kar se pozna 
tudi v razmerju ločeno zbranih frakcij in mešanih komunalnih 
odpadkov, ki je v tej občini slabše, a kljub temu boljše kot 
lani. napredek v ločevanju opažamo pri biološko razgradljivih 
odpadkih, kosovnih odpadkih in odpadni embalaži.
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Letno poročiLo 2015

občina pesnica

peSniCA

Količine zbranih odpadkov med leti 2012 in 2015

V občini pesnica še ni zgrajenega zbirnega centra, kar se pozna 
tudi v razmerju ločeno zbranih frakcij in mešanih komunalnih 
odpadkov, ki je v tej občini slabše, a kljub temu boljše kot 
lani. napredek v ločevanju opažamo pri biološko razgradljivih 
odpadkih, kosovnih odpadkih in odpadni embalaži.
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snaga d.o.o.

izkaz poslovnega izida 2015
Skupaj ravnanje z odpadki

2015 2014 indeks 2015/2014

1 2 3 4 5

∑:1 Prihodki skupaj 367 .750 362.095 102

1.1 Prihodki od prodaje storitev 349.046 336.714 104

∑:1.2 Ostali prihodki skupaj 18.704 25.381 74

1.2.1 Prihodki od prodaje blaga in materiala 6.600 8.863 74

1.2.2 Drugi poslovni prihodki 6.146 5.070 121

1.2.3 Finančni prihodki iz poslov. terjatev 1.446 4.607 31

1.2.4 Drugi prihodki 4.512 6.840 66

∑:2 odhodki skupaj 391.884 392.646 100

∑:2.1 Posredni stroški skupaj 145.011 143.711 101

∑:2.1.1 Stroški režije skupaj 85.838 88.841 97

2.1.1.1 Uprava 77.551 74.124 105

2.1.1.2 Prodaja 5.493 12.657 43

2.1.1.3 Nabava 2.794 2.060 136

∑:2.1.2 Stroški storitev skupaj 46.044 40.389 114

2.1.2.1 Druge proizvodne storitve 3.205 5.657 57

2.1.2.2 Neproizvodne storitve 16.843 34.016 50

2.1.2.3 Najem delovne sile 24.248 -

2.1.2.4 Nadom.delavcem, pl.promet, zavar.pr. … 1.749 716 244

∑:2.1.3 Najemnina za infrastrukturo 954 908 105

2.1.3.1 Najemnina za infrastrukturo MOM 954 908 105

2.1.3.2 Najemnina za infrastrukturo ZMO - - -

∑:2.1.4 Drugi splošni stroški skupaj 12.175 13.572 90

2.1.4.1 Prevredotovalni poslovni odhodki 7.421 7.201 103

2.1.4.2 Ostali stroški, takse ipd. 3.463 4.299 81

2.1.4.3 Odhodki od obresti 1.255 2.069 61

2.1.4.4 Drugi odhodki 37 3 1.230

∑:2.2 Neposredni stroški skupaj 246.872 248.935 99

2.2.1.0 Nabavna vred.prod.blaga 6.835 6.881 99

2.2.2.0 Porabljen material 9.294 10.313 90

2.2.3.0 Drugi str.mater.in zaščitna sredstva 1.094 1.301 84

2.2.4.0 Stroški energije 16.865 20.822 81

2.2.5.0 Odvoz blata iz CČN - - -

2.2.6.0 Stroški prevzema odpadkov 85.594 90.654 94

∑:2.2.7 Stroški dela skupaj 94.881 85.046 112

2.2.7.1 Stroški plač (BTO I) 68.656 58.112 118

2.2.7.2 Prispevki in davki na BOD 10.111 9.467 107

2.2.7.3 Regres za LD 3.419 3.373 101

2.2.7.4 Prehrana,prevozni stroški 10.470 10.037 104

2.2.7.5 Drugi stroški dela 405 2.166 19

2.2.7.6 Str.pokojninskih zavar.(II. steber) 1.820 1.890 96

∑:2.2.8 Amortizacija 19.849 21.367 93

2.2.8.1 Amortizacija osnovnih sredstev 19.516 21.325 92

2.2.8.2 Odpisi drobnega inventarja 332 42 790

∑:2.2.9 Stroški tehničnega servisa 12.461 12.550 99

2.2.9.1 Str.dela - tehnični servis 10.046 9.977 101

2.2.9.2 Ostali stroški tehničnega servisa 2.415 2.573 94

∑:3 Dobiček / izguba -24 .134 -30 .551 79
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Letno poročiLo 2015

občina rače-Fram

rAče - FrAM

Količine zbranih odpadkov med leti 2012 in 2015

Kljub enakemu deležu mešanih komunalnih odpadkov in 
višjemu deležu odpadne embalaže se je skupna količina 
komunalnih odpadkov, glede na lani, zmanjšala. 
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Letno poročiLo 2015

občina rače-Fram

rAče - FrAM

Količine zbranih odpadkov med leti 2012 in 2015

Kljub enakemu deležu mešanih komunalnih odpadkov in 
višjemu deležu odpadne embalaže se je skupna količina 
komunalnih odpadkov, glede na lani, zmanjšala. 
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snaga d.o.o.

izkaz poslovnega izida 2015
Skupaj ravnanje z odpadki

2015 2014 indeks 2015/2014

1 2 3 4 5

∑:1 Prihodki skupaj 387.908 391.776 99

1.1 Prihodki od prodaje storitev 366.723 361.805 101

∑:1.2 Ostali prihodki skupaj 21.185 29.971 71

1.2.1 Prihodki od prodaje blaga in materiala 10.024 13.105 76

1.2.2 Drugi poslovni prihodki 5.658 6.423 88

1.2.3 Finančni prihodki iz poslov. terjatev 1.272 2.060 62

1.2.4 Drugi prihodki 4.232 8.384 50

∑:2 odhodki skupaj 395.699 405 .432 98

∑:2.1 Posredni stroški skupaj 144.150 157.858 91

∑:2.1.1 Stroški režije skupaj 83.537 93.365 89

2.1.1.1 Uprava 75.203 77.899 97

2.1.1.2 Prodaja 5.563 13.301 42

2.1.1.3 Nabava 2.771 2.165 128

∑:2.1.2 Stroški storitev skupaj 39.925 41.978 95

2.1.2.1 Druge proizvodne storitve 3.644 5.777 63

2.1.2.2 Neproizvodne storitve 12.189 35.545 34

2.1.2.3 Najem delovne sile 22.264 - -

2.1.2.4 Nadom.delavcem, pl.promet, zavar.pr. … 1.829 656 279

∑:2.1.3 Najemnina za infrastrukturo 943 923 102

2.1.3.1 Najemnina za infrastrukturo MOM 943 923 102

2.1.3.2 Najemnina za infrastrukturo ZMO - - -

∑:2.1.4 Drugi splošni stroški skupaj 19.746 21.592 91

2.1.4.1 Prevredotovalni poslovni odhodki 5.766 6.458 89

2.1.4.2 Ostali stroški, takse ipd. 12.745 13.148 97

2.1.4.3 Odhodki od obresti 1.222 1.977 62

2.1.4.4 Drugi odhodki 13 10 134

∑:2.2 Neposredni stroški skupaj 251.548 247.574 102

2.2.1.0 Nabavna vred.prod.blaga 623 16.226 4

2.2.2.0 Porabljen material 9.330 10.002 93

2.2.3.0 Drugi str.mater.in zaščitna sredstva 981 1.199 82

2.2.4.0 Stroški energije 17.840 20.666 86

2.2.5.0 Odvoz blata iz CČN - - -

2.2.6.0 Stroški prevzema odpadkov 102.157 80.098 128

∑:2.2.7 Stroški dela skupaj 86.721 86.100 101

2.2.7.1 Stroški plač (BTO I) 62.525 58.899 106

2.2.7.2 Prispevki in davki na BOD 9.318 9.604 97

2.2.7.3 Regres za LD 3.119 3.351 93

2.2.7.4 Prehrana,prevozni stroški 9.623 10.227 94

2.2.7.5 Drugi stroški dela 475 2.087 23

2.2.7.6 Str.pokojninskih zavar.(II. steber) 1.661 1.933 86

∑:2.2.8 Amortizacija 20.588 20.968 98

2.2.8.1 Amortizacija osnovnih sredstev 20.262 20.853 97

2.2.8.2 Odpisi drobnega inventarja 327 115 285

∑:2.2.9 Stroški tehničnega servisa 13.307 12.314 108

2.2.9.1 Str.dela - tehnični servis 10.812 9.789 110

2.2.9.2 Ostali stroški tehničnega servisa 2.495 2.525 99

∑:3 Dobiček / izguba -7.791 -13 .656 57
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Letno poročiLo 2015

občina ruše

rUŠe

Količine zbranih odpadkov med leti 2012 in 2015

V občini ruše se skupne količine komunalnih odpadkov 
glede na lani niso bistveno spremenile. Delež ločeno zbranih 
frakcij se je nekoliko povečal. Količine mešanih komunalnih 
odpadkov so se, kot v ostalih občinah, zmanjšale. 
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Letno poročiLo 2015

občina ruše

rUŠe

Količine zbranih odpadkov med leti 2012 in 2015

V občini ruše se skupne količine komunalnih odpadkov 
glede na lani niso bistveno spremenile. Delež ločeno zbranih 
frakcij se je nekoliko povečal. Količine mešanih komunalnih 
odpadkov so se, kot v ostalih občinah, zmanjšale. 
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snaga d.o.o.

izkaz poslovnega izida 2015
Skupaj ravnanje z odpadki

2015 2014 indeks 2015/2014

1 2 3 4 5

∑:1 Prihodki skupaj 440 .567 542 .237 81

1.1 Prihodki od prodaje storitev 397.207 469.429 85

∑:1.2 Ostali prihodki skupaj 43.360 72.809 60

1.2.1 Prihodki od prodaje blaga in materiala 19.123 22.911 83

1.2.2 Drugi poslovni prihodki 7.683 35.551 22

1.2.3 Finančni prihodki iz poslov. terjatev 11.899 8.795 135

1.2.4 Drugi prihodki 4.655 5.552 84

∑:2 odhodki skupaj 456 .145 474 .648 96

∑:2.1 Posredni stroški skupaj 160.356 173.754 92

∑:2.1.1 Stroški režije skupaj 96.475 105.798 91

2.1.1.1 Uprava 86.873 88.273 98

2.1.1.2 Prodaja 6.450 15.073 43

2.1.1.3 Nabava 3.152 2.453 128

∑:2.1.2 Stroški storitev skupaj 51.206 50.844 101

2.1.2.1 Druge proizvodne storitve 4.299 6.328 68

2.1.2.2 Neproizvodne storitve 18.525 43.820 42

2.1.2.3 Najem delovne sile 26.052 - -

2.1.2.4 Nadom.delavcem, pl.promet, zavar.pr. … 2.330 696 335

∑:2.1.3 Najemnina za infrastrukturo 4.692 4.615 102

2.1.3.1 Najemnina za infrastrukturo MOM 1.101 1.036 106

2.1.3.2 Najemnina za infrastrukturo ZMO 3.591 3.579 100

∑:2.1.4 Drugi splošni stroški skupaj 7.983 12.497 64

2.1.4.1 Prevredotovalni poslovni odhodki 3.830 8.918 43

2.1.4.2 Ostali stroški, takse ipd. 2.958 1.600 185

2.1.4.3 Odhodki od obresti 1.155 1.975 58

2.1.4.4 Drugi odhodki 41 4 970

∑:2.2 Neposredni stroški skupaj 295.789 300.894 98

2.2.1.0 Nabavna vred.prod.blaga 4.837 12.397 39

2.2.2.0 Porabljen material 10.647 10.920 98

2.2.3.0 Drugi str.mater.in zaščitna sredstva 969 1.354 72

2.2.4.0 Stroški energije 19.517 22.001 89

2.2.5.0 Odvoz blata iz CČN - - -

2.2.6.0 Stroški prevzema odpadkov 119.811 122.814 98

∑:2.2.7 Stroški dela skupaj 101.191 95.989 105

2.2.7.1 Stroški plač (BTO I) 72.788 65.628 111

2.2.7.2 Prispevki in davki na BOD 10.826 10.705 101

2.2.7.3 Regres za LD 3.603 3.732 97

2.2.7.4 Prehrana,prevozni stroški 11.460 11.428 100

2.2.7.5 Drugi stroški dela 485 2.342 21

2.2.7.6 Str.pokojninskih zavar.(II. steber) 2.028 2.154 94

∑:2.2.8 Amortizacija 21.268 21.650 98

2.2.8.1 Amortizacija osnovnih sredstev 20.967 21.536 97

2.2.8.2 Odpisi drobnega inventarja 301 114 264

∑:2.2.9 Stroški tehničnega servisa 17.548 13.769 127

2.2.9.1 Str.dela - tehnični servis 14.194 10.946 130

2.2.9.2 Ostali stroški tehničnega servisa 3.354 2.823 119

∑:3 Dobiček / izguba -15 .578 67.590 -23



134

Letno poročiLo 2015

občina Selnica ob Dravi

SeLniCA

Količine zbranih odpadkov med leti 2012 in 2015

podobno kot v drugih občinah tudi v občini Selnica ob Dravi 
beležimo upad količin mešanih komunalnih odpadkov. 
Skupne količine komunalnih odpadkov se povečujejo na račun 
povečanja ločeno zbranih frakcij.
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Letno poročiLo 2015

občina Selnica ob Dravi

SeLniCA

Količine zbranih odpadkov med leti 2012 in 2015

podobno kot v drugih občinah tudi v občini Selnica ob Dravi 
beležimo upad količin mešanih komunalnih odpadkov. 
Skupne količine komunalnih odpadkov se povečujejo na račun 
povečanja ločeno zbranih frakcij.
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snaga d.o.o.

izkaz poslovnega izida 2015
Skupaj ravnanje z odpadki

2015 2014 indeks 2015/2014

1 2 3 4 5

∑:1 Prihodki skupaj 238 .643 243.988 98

1.1 Prihodki od prodaje storitev 222.639 221.822 100

∑:1.2 Ostali prihodki skupaj 16.003 22.165 72

1.2.1 Prihodki od prodaje blaga in materiala 10.501 8.937 117

1.2.2 Drugi poslovni prihodki 2.536 6.481 39

1.2.3 Finančni prihodki iz poslov. terjatev 986 3.397 29

1.2.4 Drugi prihodki 1.981 3.350 59

∑:2 odhodki skupaj 240.957 249.859 96

∑:2.1 Posredni stroški skupaj 86.511 88.148 98

∑:2.1.1 Stroški režije skupaj 52.792 56.715 93

2.1.1.1 Uprava 47.674 47.320 101

2.1.1.2 Prodaja 3.416 8.080 42

2.1.1.3 Nabava 1.701 1.315 129

∑:2.1.2 Stroški storitev skupaj 27.293 23.006 119

2.1.2.1 Druge proizvodne storitve 2.672 3.622 74

2.1.2.2 Neproizvodne storitve 9.687 18.973 51

2.1.2.3 Najem delovne sile 13.815 - -

2.1.2.4 Nadom.delavcem, pl.promet, zavar.pr. … 1.119 410 273

∑:2.1.3 Najemnina za infrastrukturo 2.740 2.711 101

2.1.3.1 Najemnina za infrastrukturo MOM 514 473 109

2.1.3.2 Najemnina za infrastrukturo ZMO 2.226 2.238 99

∑:2.1.4 Drugi splošni stroški skupaj 3.687 5.717 64

2.1.4.1 Prevredotovalni poslovni odhodki 1.515 3.580 42

2.1.4.2 Ostali stroški, takse ipd. 1.384 934 148

2.1.4.3 Odhodki od obresti 766 1.199 64

2.1.4.4 Drugi odhodki 21 4 484

∑:2.2 Neposredni stroški skupaj 154.447 161.710 96

2.2.1.0 Nabavna vred.prod.blaga 951 9.464 10

2.2.2.0 Porabljen material 7.037 6.708 105

2.2.3.0 Drugi str.mater.in zaščitna sredstva 651 726 90

2.2.4.0 Stroški energije 12.416 13.307 93

2.2.5.0 Odvoz blata iz CČN - - -

2.2.6.0 Stroški prevzema odpadkov 53.851 56.189 96

∑:2.2.7 Stroški dela skupaj 54.840 53.688 102

2.2.7.1 Stroški plač (BTO I) 39.747 36.755 108

2.2.7.2 Prispevki in davki na BOD 5.826 5.990 97

2.2.7.3 Regres za LD 1.938 2.071 94

2.2.7.4 Prehrana,prevozni stroški 6.025 6.391 94

2.2.7.5 Drugi stroški dela 271 1.273 21

2.2.7.6 Str.pokojninskih zavar.(II. steber) 1.033 1.208 85

∑:2.2.8 Amortizacija 13.794 13.193 105

2.2.8.1 Amortizacija osnovnih sredstev 13.609 13.180 103

2.2.8.2 Odpisi drobnega inventarja 185 13 1.371

∑:2.2.9 Stroški tehničnega servisa 10.907 8.436 129

2.2.9.1 Str.dela - tehnični servis 8.823 6.706 132

2.2.9.2 Ostali stroški tehničnega servisa 2.084 1.730 120

∑:3 Dobiček / izguba -2 .315 -5 .871 39
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občina Starše

StArŠe

Količine zbranih odpadkov med leti 2012 in 2015

Skupne količine komunalni odpadkov so v primerjavi z 
letom poprej ostale skoraj nespremenjene. Znotraj skupnih 
količin beležimo kot v ostalih občinah padec količin mešanih 
komunalnih odpadkov in povečanje zbranih količin odpadne 
embalaže.
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Količine zbranih odpadkov med leti 2012 in 2015

Skupne količine komunalni odpadkov so v primerjavi z 
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izkaz poslovnega izida 2015
Skupaj ravnanje z odpadki

2015 2014 indeks 2015/2014

1 2 3 4 5

∑:1 Prihodki skupaj 206 .853 227 .166 91

1.1 Prihodki od prodaje storitev 192.347 211.264 91

∑:1.2 Ostali prihodki skupaj 14.506 15.903 91

1.2.1 Prihodki od prodaje blaga in materiala 7.641 6.615 116

1.2.2 Drugi poslovni prihodki 2.916 2.819 103

1.2.3 Finančni prihodki iz poslov. terjatev 1.390 2.966 47

1.2.4 Drugi prihodki 2.558 3.503 73

∑:2 odhodki skupaj 212.679 223 .572 95

∑:2.1 Posredni stroški skupaj 77.471 81.966 95

∑:2.1.1 Stroški režije skupaj 42.235 49.382 86

2.1.1.1 Uprava 37.821 41.202 92

2.1.1.2 Prodaja 2.990 7.035 42

2.1.1.3 Nabava 1.424 1.145 124

∑:2.1.2 Stroški storitev skupaj 21.882 19.201 114

2.1.2.1 Druge proizvodne storitve 1.727 2.658 65

2.1.2.2 Neproizvodne storitve 9.304 16.244 57

2.1.2.3 Najem delovne sile 10.095 - -

2.1.2.4 Nadom.delavcem, pl.promet, zavar.pr. … 757 298 254

∑:2.1.3 Najemnina za infrastrukturo 7.846 7.921 99

2.1.3.1 Najemnina za infrastrukturo MOM 523 498 105

2.1.3.2 Najemnina za infrastrukturo ZMO 7.323 7.423 99

∑:2.1.4 Drugi splošni stroški skupaj 5.508 5.462 101

2.1.4.1 Prevredotovalni poslovni odhodki 3.234 2.735 118

2.1.4.2 Ostali stroški, takse ipd. 1.696 1.848 92

2.1.4.3 Odhodki od obresti 570 877 65

2.1.4.4 Drugi odhodki 8 2 447

∑:2.2 Neposredni stroški skupaj 135.208 141.606 95

2.2.1.0 Nabavna vred.prod.blaga 608 9.874 6

2.2.2.0 Porabljen material 4.682 4.566 103

2.2.3.0 Drugi str.mater.in zaščitna sredstva 462 541 85

2.2.4.0 Stroški energije 9.162 10.033 91

2.2.5.0 Odvoz blata iz CČN - - -

2.2.6.0 Stroški prevzema odpadkov 64.666 61.590 105

∑:2.2.7 Stroški dela skupaj 39.070 39.964 98

2.2.7.1 Stroški plač (BTO I) 28.220 27.358 103

2.2.7.2 Prispevki in davki na BOD 4.191 4.463 94

2.2.7.3 Regres za LD 1.399 1.535 91

2.2.7.4 Prehrana,prevozni stroški 4.328 4.762 91

2.2.7.5 Drugi stroški dela 190 947 20

2.2.7.6 Str.pokojninskih zavar.(II. steber) 742 899 82

∑:2.2.8 Amortizacija 9.758 9.345 104

2.2.8.1 Amortizacija osnovnih sredstev 9.607 9.296 103

2.2.8.2 Odpisi drobnega inventarja 150 49 308

∑:2.2.9 Stroški tehničnega servisa 6.801 5.692 119

2.2.9.1 Str.dela - tehnični servis 5.508 4.525 122

2.2.9.2 Ostali stroški tehničnega servisa 1.293 1.167 111

∑:3 Dobiček / izguba -5 .827 3.594 -162
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Smo
STroKoVNi
K iskanju rešitev 
pristopamo 
celostno.

Smo

ZAUPANJA 
VrEDNi
Svoje dogovore 
izpolnimo.

Smo 

ZAVEZANi h 
KAKoVoSTi
Kakovost se odraža 
v zadovoljstvu 
zaposlenih in strank.

Smo 

USMErJENi K 
rEZUlTAToM
Poslušamo in 
spremljamo trg.

Smo 

oKolJU 
PriJAZNi
Delujemo trajnostno 
in odgovorno.
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