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1. UVOD 

Javno podjetje VARAŠ, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o., Turnišče, je bilo 
ustanovljeno z namenom zagotovitve izvajanja obveznih in neobveznih lokalnih gospodarske 
javnih služb tako individualne kot kolektivne rabe. 

1.1 Ustanovitev družbe in spremembe 

Občinski svet Občine Turnišče je z Odlokom o določitvi gospodarskih javnih služb v Občini 
Turnišče (Uradni list RS št. 55/1996) določil gospodarske javne službe in način njihovega 
izvajanja. Skladno z določili tega odloka je občina za svoje potrebe in za zagotovitev izvajanja 
gospodarskih javnih služb na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Varaš d.o.o. (Uradni 
list RS št. 23/2011) ustanovila lastno javno podjetje VARAŠ družba za komunalne storitve d.o.o. 
(skrajšani naziv: VARAŠ d.o.o.). 

Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem. 

Na 18. redni seji, dne 6. 4. 2017 je Občinski svet odpravil neskladje z veljavno zakonodajo s 
tem, ko je sprejel Odlok o gospodarskih javnih službah in s tem določil vrste in način opravljanja 
gospodarskih javnih služb v javnem podjetju. 

Posledično je potem Občinski svet na 21. redni seji 9.11.2017 sprejel Odlok o ustanovitvi 
Javnega podjetja Varaš, podjetja za komunalne in druge storitve, d.o.o., Turnišče (Uradni list RS 
št. 69/2017), s katerim je nadomestil prvotni ustanovitveni odlok iz leta 2011. 

Razen uskladitev z veljavno zakonodajo se je s tem odlokom spremenilo ime javnega podjetja 
in sicer je polno novo ime: »Javno podjetja Varaš, podjetja za komunalne in druge storitve, 
d.o.o., Turnišče« in skrajšano »JP VARAŠ d.o.o.« 

1.2 Podatki o družbi 

➢ Javno podjetje VARAŠ, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o., Turnišče (krajše 
ime: JP VARAŠ d.o.o.) 

➢ Naslov:    Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče; 

➢ Matična številka:   3956601000; 

➢ Ident. štev. za ID:    SI97308285; 

➢ Šifra dejavnosti:    36.000; 

➢ IBAN:    SI56 0254 5025 9330 023; 

➢ Leto ustanovitve:    2011; 

➢ Ustanovitelj:   Občina Turnišče; 

➢ Lastništvo in delež:   Občina Turnišče … 100 %; 

➢ Velikost podjetja:    majhno; 

➢ Telefon:    02 572 22 20, 031 321 365; 

➢ e-pošta:    info@varas.si 

➢ Odgovorna uradna oseba: mag. Stanislav Sobočan, direktor družbe 

➢ Nadzorni svet:   Anton SEP, predsednik 
 Leon LUTAR, pomočnik predsednika 
 Bojan LEBAR, član 
 

mailto:info@varas.si
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1.3 Dejavnosti družbe 

V obravnavanem letu je JP VARAŠ d.o.o. opravljal sledeče lokalne gospodarske javne službe 
po definiciji Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Turnišče(Uradni list RS št. 
18/2017): 

A) Obvezne lokalne gospodarske javne službe: 

 odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode, 

 čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 

 vzdrževanje občinskih javnih cest, vključno z zimsko službo ter 

 urejanje in čiščenje javnih površin. 
B) Izbirne lokalne gospodarske javne službe: 

 izvajanje pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč, 

 dobava, postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave, 

 izvajanje oglaševanja in plakatiranja, 

 upravljanje javne razsvetljave. 
C) Ostale storitve za trg: 

 postavljanje šotora, 

 plakatiranje in izobešanje transparentov, 

 urejanje okolice pri fizičnih in pravnih osebah, 

 manjša zemeljska in rušitvena dela, 

 izvedba projektnih investicijskih del 

 sanacija hišnih vodovodnih in kanalizacijskih sistemov itd. . 
 

V obdobju, obravnavanem v tem poročilu, so se odvijale aktivnosti praktično na vseh naštetih 
dejavnostih. 

1.4 Viri financiranja družbe 

Družba se zaradi narave svojega poslanstva financira iz treh virov: 

 z zaračunavanjem storitev uporabnikom (odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode 
ter vzdrževanje pokopališč), 

 z zaračunavanjem storitev ustanoviteljici in lastnici družbe, Občini Turnišče, za katero se 
izvajajo vse javne gospodarske službe  (vzdrževanje občinskih cest in poti, izvajanje 
zimske službe, urejanje javnih površin, vzdrževanje občinskih stavb in objektov, 
vzdrževanje javne razsvetljave), 

 z zaračunavanjem ostalih storitev za trg. 
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1.5 Kadrovska zasedenost 

V letu 2020 je bil spremenjen Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega 
podjetja Varaš, podjetja za komunalne in druge storitve, d.o.o., Turnišče. 
 
Na podlagi navedene sistemizacije delovnih mest so bile v drugi polovici leta 2021 ( avgust in 
september) izvedene tudi dodatne zaposlitve ( 2 delavca: komunalni delavec -strojnik in 
komunalni delavec III ), s katerimi smo nadomestili odhod zaposlenih v pokoj. Dodatno je bila 
izvedena tudi zaposlitev za določen čas (administrator) – nadomeščanje delavke med 
porodniškim dopustom.  
 
Sistematizirana so bila sledeča delovna mesta: 

Šifra 
DM 

Naziv delovnega mesta 
Zahtevana 
izobrazba 

Zahtevane 
del. 

izkušnje 

Število 
sist.del. 

mest 

Tarifni 
razred 

Dir1 Direktor 
Odlok o ustanovitvi JP 

VARAŠ d.o.o. 
1 ZPPOGD1 

Rač1 Računovodja VI 3 1 VI. 

Adm1 Administrator V 1 1 V. 

SKI1 
Skrbnik komunalne 
infrastrukture 

V (IV)2 3 (6)2 1 V. 

KDS4 Komunalni delavec - strojnik IV (III)2 1 (3)2 1 IV. 

KoD3 Komunalni delavec III III (II)2 1 (3)2 6 III. 

KoD2 Komunalni delavec II II / 2 II. 

KoD1 Komunalni delavec I I / 1 I. 

 

Ob koncu leta 2021 je bilo v družbi zaposlenih devet sodelavcev. Od tega je bil na dolgotrajni 
bolniški 1 zaposlen ( ki še ni opravil poizkusnega dela), javnih delavcev ni bilo na seznamu 
zaposlenih. 

Glede na delovno mesto je zasedenost bila sledeča: 

 Direktor (Dir1); 

 Administratorka (Adm1); 

 Skrbnik komunalne infrastrukture (SKI1); 

 Komunalni delavec –  5 (pet) delavcev (KoD3); 

 

1.6 Vodenje družbe 

Leta 2021 je bil v skladu z ustanovitvenim odlokom družbe izveden razpis za direktorja in je bil 
novi direktor tudi imenovan za obdobje 4-ih let, torej do 15.06.2025  . 

Sredi leta 2017 je bil zamenjan računovodski servis, računovodstvo je prevzelo podjetje Fiposor 
finančno poslovne storitve in davčno svetovanje d.o.o. iz Ormoža, s katerim je bila podpisana 
pogodba za obdobje med 1.4.2019 do 31.12.2020. 31.12.2021 podjetje JP Varaš več ni bilo 
pogodbeno vezano na računovodski servis Fiposor, ker je pogodba potekla.  

V letu 2021 je bila za namene primopredaje poslov s strani lastnika naročena Revizija poslovanja  
2020 na podlagi Zakona o javnih financah. Izsledki revizije so bili že predstavljeni v Zaključnem 
poročilu revizije.  .  
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2. OSKRBA S PITNO VODO 

JP VARAŠ d.o.o. ni upravljavec oskrbe s pitno vodo na območju Občine Turnišče. Slednja je v 
letu 2018 podpisala najemne in upravljavsko pogodbo z družbo Eko-Park d.o.o. iz Lendave. 
Tako je upravljavec sistema A Pomurskega vodovoda prevzel uradno upravljanje sistema tudi v 
Občini Turnišče od 01.01.2021 do 31.12.2021 oz. z novo podaljšano pogodbo do 31.12.2023. 

2.1 Pogodba o opravljanju storitev 

Sočasno s predajo upravljanja oskrbe s pitno vodo na območju Občine Turnišče upravljalcu 
Pomurskega vodovoda – Sistem A, družbi Eko-Park d.o.o., je bila sklenjena Pogodba o 
opravljanju storitev v okviru projekta Pomurski vodovod sistem A na območju Občine 
Turnišče. 

Pogodbene stranke, Občina Turnišče, Eko-Park d.o.o. in JP Varaš d.o.o., so soglašale, da je 
predmet pogodbe izvajanje storitev JP Varaš d.o.o. kot izvajalca, po naročilu in navodilih 
skupnega upravljavca, in sicer na Vodnem viru Turnišče ter primarnih in sekundarnih vodih na 
območju Občine Turnišče, v sklopu Pomurskega vodovoda – Sistem A, sledeč: 

1. izvajanje storitev iz naslova upravljanja, ki se izvajajo mesečno in ves čas trajanja pogodbe v 
enakem obsegu: 

 mesečno izstavljanje računov uporabnikom na območju Občine Turnišče, odčitavanje 
vodomerov (vsaj 2 krat letno) ter vnos podatkov v bazo uporabnikov, 

 priprava mesečnih obračunov za uporabnike, 

 generiranje položnic in izvoz generiranih položnic v datoteko za tisk, 

 prepis položnic na saldakonte, zaključek obračuna, kontrola datotek za tisk, 

 odpiranje novih strank-odjemnih mest, spremembe storitev/plačnikov, 

 knjiženje plačil in blagajne, 

 izdelavo mesečnih poročil o  izstavljenih računih in prejetih plačilih ter celoten znesek 
nakazati na TRR skupnega upravljavca. Poročilo mora vsebovati podatke o tekočem 
obdobju ter prejetih plačilih iz prejšnjih obdobij 

 pošiljanje opominov in vlaganje izvršb, pri čemer se stroški neuspelih izvršb delijo na 
polovico, 

 vodenje evidenc cevovodov, uporabnikov GJS, priključkov, odjemnih mest, 

 reševanje reklamacij s strani uporabnikov vezano na obračune storitev. 
2. izvajanje storitev iz naslova vzdrževanja po potrebi oz. naročilu skupnega upravljavca: 

 razna vzdrževalna dela na omrežju po naročilu oz. soglasju skupnega upravljavca, 

 menjava vodomerov, po naročilu skupnega upravljavca, 

 izvajanje zemeljskih del pri okvarah in izvedbi priključkov, po predhodnem dogovoru s 
skupnim upravljavcem, 

 vzdrževanje okolice vodnega zajetja in prečrpališč (košnja trave, čiščenje snega, vključno 
z dovozno cesto), po naročilu oziroma v dogovoru s skupnim upravljavcem. 

3. izvajanje drugih storitev po naročilu skupnega upravljavca: 

 sodelovanje s skupnim upravljavcem pri sestavi planov, programov in poročil, glede 
izvajanja GJS oskrba s pitno vodo na območju Občine Turnišče, 

 sodelovanje s skupnim upravljavcem pri obveščanju, 

 sodelovanje pri izdelavi Elaborata za oblikovanje cen, ki je osnova za zaračunavanje 
vodarine in omrežnine na območju Občine Turnišče. 

 
Žal je bila pogodba za  JP Varaš d.o.o. neugodna, saj je bila zaradi takratnih inšpekcijskih postopkov  
in s tem na nek način pritiskov neizbežna oz. vsiljena. 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

Poslovno poročilo družbe JP VARAŠ d.o.o. za leto 2020 

7 

2.2 Načrpane in zaračunane količine pitne vode 

Po podatkih upravljalca oskrbe s pitno vodo na območju Občine Turnišče so bile na Vodnem viru 
Turnišče načrpane sledeče količine pitne vode: 

 2021 2020 indeks  21/20 

 stanje 01.01. stanje 31.12. načrpano (m3) 
načrpano 

(m3)  
Turnišče -črp. 1 691.050 823.433 132.383 131.709 1,0051 

Turnišče -črp.2 672.476 798.613 126.137 125.298 1,0067 

skupaj   258.520 257.007 1,0059 

 

 

Na podlagi omenjene Pogodbe o opravljanju storitev je bil uporabnikom oskrbe s pitno vodo na 
območju Občine Turnišče zaračunan sledeč del količine načrpane pitne vode: 

načrpano / porabljeno Turnišče 2021 (01.01.-31.12.2021) 

načrpano porabljeno 
 Indeks 

nač./por. 

258.520 150.046 1,7229 

 

Iz tabele vidimo, da je načrpana količina vode večja za 72,29 % kot je Občina  Turnišče potrebovala 
za lastno uporabo. 

Poraba pitne vode po naseljih občine je bila sledeča: 

Porabljena pitna voda pri uporabnikih v občini Turnišče - po naseljih ( za leto 2021) 

naselje 
število 

prebivalcev 

gospodinjstva 
poslovne 

dejavnosti kmetijstvo skupaj 

merilno 
mesto 

poraba 
(m3) 

merilno 
mesto 

poraba          
( m3) 

poraba              
(m3) 

merilno 
mesto 

poraba       
( m3) 

Turnišče 1446 488 57.443 18 3.360 2.948 506 68.843 

Gomilica 613 212 25.549 2 363 424 214 26.583 

Nedelica 562 189 23.418 3 727 443 192 26.631 

Renkovci 615 209 25.411 2 2110 0 211 27.989 

  3236 1098 131.821 25 6.560 3.815 1123 150.046 
 

3. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE 

Zakon o varstvu okolja določa, da sta odvajanje komunalne odpadne vode in čiščenje komunalne 
odpadne vode dve ločeni obvezni lokalni javni gospodarski službi.  

Sistem odvajanja komunalne odpadne vode je lahko mešan, kar pomeni, da se v enem kanalizacijskem 
omrežju zbira in odvaja fekalna in meteorna voda, ali ločen. V Občini Turnišče sta zgrajena dva ločena 
samostojna sistem, ki bi morala v celoti omogočati minimalno obremenjevanje okolja s prečiščeno 
količino fekalne odpadne vode. 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

Poslovno poročilo družbe JP VARAŠ d.o.o. za leto 2020 

8 

3.1 Odvajanje komunalne odpadne vode 

Kanalizacijski sistem komunalne odpadne vode neprekinjeno deluje že dve desetletji. Zaradi 
dotrajanosti zahteva veliko pozornosti in izkušenj ter posledično stroškov vzdrževanja. Dodatno temu 
pripomorejo nekateri nevestni občani, ki v omrežje še vedno odmetavajo stvari, katere spadajo v koše 
za odpadke ali celo na zbirni center. Glavne aktivnosti v letu 2020 so bile enake kot pretekla leta in 
sicer: 

 Odmašitve in čiščenje črpalk na vakuumski postaji, 

 odmašitve in čiščenje vakuumskega omrežja, 

 čiščenje in ponovni zagon posameznih prečrpališč in 

 priprave in pomoč pri pripravi obnove in posodobitve kanalizacijskega omrežja. 

Osnovna naloga kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo je odvajanje le-te od 
porabnikov pitne vode do skupne čistilne naprave. Območje Občine Turnišče je v ravninskem delu 
Pomurja z malimi višinskimi nihanji, zato mora biti kanalizacijsko omrežje premišljeno in prisilno v 
kolikor se želi zagotoviti odvajanje nastalih količin komunalnih vod. 

Prisilno odvajanje se zraven vakuumske postaje izvaja v prečrpališčih s posebnimi črpalkami za 
komunalno odpadno vodo. Teh prečrpališč je v omrežnem sistemu devet. Zaradi starosti so črpalke 
iztrošene, pri tem pa še dodatno obremenjene z vdorom podtalnice v omrežje. 

V letu 2021 je lastnica kanalizacijskega omrežja izvedla manjša investicijska vlaganja v kanalizacijsko 
omrežje.  

nastale in očiščene količine "KOV" pri uporabnikih v občini Turnišče - po aglomeracijah                            
( za leto 2021) 

ID 
aglomeracije naselje 

število 
prebivalcev 

število 
merilnih 
mest 

gospodinjstva 
(m3) 

dejavnosti 
(m3) skupaj 

porabljena 
pitna voda brez 
čiščenja 
(izguba, izliv, 
kmetijstvo,...) v 
m3 

9648 Turnišče 1446 506 57.443 6.308 63.751 5.092 

9644 Gomilica 564 202 24.524 363 24.887 1.696 

30627 Gomilica 49 12 2.352 0 2.352 0 

9642 Nedelica 562 192 23.418 1170 24.588 3.401 

9640 Renkovci 615 211 25.411 2110 27.521 468 

  3236 1123 133.148 9.951 143.099 10.657 

 

* Opomba: 
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3.2 Čiščenje komunalnih odpadnih vod 

Tudi skupna čistilna naprava, locirana na V-nem obrobju naselja Turnišče je enako stara in dotrajana, 
kot omrežje. Zato prav tako zahtevata veliko pozornosti in izkušenj ter posledično stroškov 
vzdrževanja. Glavne aktivnosti so tako kot že vrsto let bile: 

 Vzdrževanje čistilne naprave v smislu čiščenja in ponovnega zagona ekorolov, 

 zamenjava nosilnih verig, ki se pretrgajo, ko pride do zamašitve in ustavitve posameznega 
ekorola in 

 dehidracija in odvoz blata, ki nastane v postopku čiščenja odpadnih komunalnih vod. 
 

 

Preteklo leto je bilo na ČN Turnišče odvedeno v čiščenje 143.099 m3 komunalne odpadne vode od 
uporabnikov iz območja celotne Občine Turnišče. 

Čistilna naprava je kljub težavam, ki smo jih sproti odpravljali, obratovala neprekinjeno. 

Spomladi in jeseni je s strani zunanjega izvajalca bila z mobilno napravo izvedena dehidracijo blata, ki 
nastaja v postopku čiščenja na čistilni napravi. Dehidrirano je bilo 810 m3 blata. Slednje je potem po 
izsušitvi bilo oddano prevzemniku Saubermacher Murska Sobota  in v  Center za ravnanje z odpadki 
Puconci v skupni masni količini  kg. Dva prevzemnika smo uporabili iz razloga, ker pri ob dehidraciji 
v mesecu oktobru 2021 prevzemni center Cerop ni deloval, praznjenje bazenov pa je bilo nujno izvesti    

 

3.3 Odvajanje meteornih odpadnih vod 

Odvajanje meteornih vod je za območje Občine Turnišče, ki se razprostira po Panonskih ravnici, zelo 
pomembna javna služba. Zagotavljati je potrebno čim bolj učinkovito odvodnjavanje vseh poseljenih 
površin občine, kar je zaradi majhnih višinskih razlik zelo zahtevno. Upoštevati je potrebno, da vsak 
gradbeni ali kmetijski poseg v okolje lahko spremeni tok oz. zadrževanje meteornih vod, predvsem ob 
ekstremih. 

Odvodnjavanje meteorne vode se zagotavlja z ločenim omrežjem, ki ga v manjši meri sestavljajo zaprte 
kanalizacijske cevi in v večji meri odprti jarki. Slednji zahtevajo redno košnjo in čiščenje ter s tem 
pretočnost. Nezanemarljivi so tudi razni propusti, ki lahko ob večjih nalivih zaradi zamašitve 
povzročijo zbiranje meteorne vode na nenačrtovanih in neprimernih mestih. 

V letu 2021 je Občina Turnišče nadaljevala  s sanacijo oz. obnovo odvodnjavanja metornih vod na 
območju KS Gomilice. Projekt je obsežen, začetek obširne investicije, in obsega tudi naslednja leta. 

Problem odvodnjavanja padavinskih vod predstavlja pri odvajanju z odprtimi jarki tudi potek le-teh 
po privatnih zemljiščih. Lastniki zemljišč, predvsem kmetijskih, se kar pogosto preprosto odločijo, da 
zasipajo jarek, ker jim otežuje obdelavo zemlje..  

Čiščenje meteornih vod v ločenem sistemu načeloma ni potrebno in lahko poniknejo površinsko ali 
ponikovalnih jaških oz. jamah. 
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4. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST IN POTI 

Vzdrževanje občinskih cest zajemata dve osnovni aktivnosti, ki sta pogojeni z letnim časom. To sta 
letno vzdrževanje cest in poti ter zimska služba. 

 

4.1 Letno vzdrževanje 

Letno vzdrževanje občinskih cest in poti obsega predvsem košnjo bankin in obcestnih jarkov, rezanje 
dreves in vejevja, ki lahko zmanjšujejo preglednost in s tem varnost na lokalnih cestah. Vsako leto je 
potrebno preveriti ustreznost prometnih znakov in opozorilnih tabel ter stanju primerno ukrepati. 

V letu 2021 se razen nujnih del ni izvajalo drugo vzdrževanje. 

4.2 Zimska služba 

Zimska služba tudi v preteklem letu ni bila preveč obremenjena. Spomladi, po končani sezoni smo 
izvedli pregled pokrovov kanalizacijskih jaškov ter poškodbe sanirali. Zaradi premikov, ki so posledica 
zime, soli, zmrzali, ali zimske službe, smo pokrove pravilno namestili in podložili z gumo, kjer je bilo 
potrebno, da ne bi prihajalo do ropota, ko čezenj zapelje vozilo. 

Jeseni smo se pripravili na novo sezono in sicer nakup soli in posipa, planiranje oz. rezanje bankin 
zaradi zagotovitev odvodnjavanja, ter postavitev lesenih količkov za pomoč pri pluženju. 

5. JAVNE POVRŠINE 

Urejanje javnih površin je zajemalo v obravnavanem obdobju, čiščenje in pobiranje smeti, čiščenje 
prostorov, vzdrževanje in urejanje okolice itd. 

Kot vsako leto se je v zgodnji pomladi pričela sezona košnje trave na igriščih, pokopališčih, okolici 
čistilne naprave, vodnega zajetja, bankin ob cestah, počivališčih in drugih javnih površinah v občini. 
Cilj je bil, da bi javne površine bile vzorno urejene in bi prispevale k lepši urejenosti občine. Trudili 
smo se, da bi košnjo opraviti na istih površinah vsaka dva tedna. Kjer je bilo potrebno smo navozili 
tudi zemljo in kjer ni šlo strojno smo tudi ročno planirali.  

6. JAVNA RASVETLJAVA 

Osnovno delo pri javni razsvetljavi je redno opravljanje kontrole in posamezne zamenjave sijalk. V 
letu 2021 je bilo zamenjanih kar nekaj elementov ulične razsvetljave. Gre za sijalke in potrošni material 
v svetilki ( dušilke ipd), ki imajo svojo življenjsko dobo in jih je potrebno zamenjevati kar pogosto. 
Vsa dela  zamenjav je opravljal pooblaščeni izvajalec Elektro Maribor, PE Ljutomer.          

 

DOLŽINA LOKALNIH CEST

NASELJE DOLŽINA (m)

TURNIŠČE 8.989

GOMILICA 6.535

NEDELICA 11.170

RENKOVCI 5.390

SKUPNA DOLŽINA: 32.084

DOLŽINA RAZSVETLJENIH IN NERAZSVETLJENIH LOKALNIH CEST

NASELJE
RAZSVETLJENA

DOLŽINA (m)

NERAZSVETLJENA

DOLŽINA (m)

TURNIŠČE 7.438 1.551

GOMILICA 4.652 1.883

NEDELICA 6.654 4.516

RENKOVCI 3.536 1.854

SKUPNA DOLŽINA: 22.280 9.804
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7. OBČINSKI OBJEKTI IN STAVBE 

Na občinskih stavbah in objektih smo opravljali klasična celoletna vzdrževanja, ki jih je naročila 
lastnica – Občina Turnišče. Nadzorovali smo kurilne naprave in količine porabljenih 
energentov. Zagotovitev servisiranja ter požarno varnost je prevzela občinska uprava Občine 
Turnišče. 

V preteklem letu smo po navodilih lokalne skupnosti sanirali napake na igralih za otroke na 
javnih površinah. 

Sodelovali smo tudi pri spremembi poslovnih prostorov na naslovu Ulica Štefana Kovača 65.  

8. VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ 

Vzdrževanje pokopališč se stopnjuje z bližanjem novembrskega praznika. Večina del je 
povezanih z izgledom pokopališč in vežic. Kot je vsakoletna praksa, se je izvajalo: 

 Košnja trave po vseh pokopališčih, 

 čiščenje odpadkov po pokopališčih in v vežici, 

 rezanje cipres in odstranjevanje suhih rastlin ter zasaditev novih in 

 skrb za razsvetljavo na vseh pokopališčih. 

Kot vsako leto pred 1. novembrom se ob tem času pojavi problem s povečanimi količinami 
odpadkov na pokopališčih. Problematične so predvsem odpadne nagrobne sveče in bio 
odpadki. Težave smo reševali s pobiranjem in odvozom teh odpadkov na začasno skladiščenje 
in poznejšo predajo zbiralcu.  

 

    C     F     

  2020 2021 indeks F/C 

  št. ur cena(eur) znesek (eur) št. ur cena(eur) znesek (eur)   

JANUAR 8,0  10,64 85,12 0,0 10,64 0,00 0,00 

FEBRUAR 0,0  10,64 0,00 0,0 10,64 0,00 0,00 

MAREC 10,0  10,64 106,40 0,0 10,64 0,00 0,00 

APRIL 71,5  10,64 760,76 54,5 10,64 579,88 0,76 

MAJ 68,0  10,64 723,52 62,0 10,64 659,68 0,91 

JUNIJ 71,0  10,64 755,44 47,5 10,64 505,40 0,67 

JULIJ 136,5  10,64 1452,36 42,0 10,64 446,88 0,31 

AVGUST 10,0  10,64 106,40 42,0 10,64 446,88 4,20 

SEPTEMBER 61,0  10,64 649,04 24,5 10,64 260,68 0,40 

OKTOBER 80,5  10,64 856,52 47,0 10,64 500,08 0,58 

NOVEMBER 12,0  10,64 127,68 30,0 10,64 319,20 2,50 

DECEMBER 0,0  10,64 0,00 0,0 10,64 0,00 0,00 

skupaj 528,5    5623,24 349,5   3718,68 0,66 

 

DOLŽINA RAZSVETLJENIH IN NERAZSVETLJENIH DRŽAVNIH CEST

NASELJE
RAZSVETLJENA

DOLŽINA (m)

NERAZSVETLJENA

DOLŽINA (m)

TURNIŠČE 4.448 314

GOMILICA 1.163 2.528

NEDELICA 0 0

RENKOVCI 1.178 986

SKUPNA DOLŽINA: 6.789 3.828
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9. TRŽNE AKTIVNOSTI 

Tržne aktivnosti so  za družbo zelo pomemben del aktivnosti, saj omogočajo opravljanje dejavnosti 
izven rednih aktivnosti in ki redne dejavnosti dopolnjujejo oz. predstavljajo dodatni vir sredstev za 
delovanje podjetja.   

V prvem polletju 2021 je bila količina opravljenih dejavnosti izven obveznih in izbirnih javnih služb 
nizka, v obdobju od julija do decembra 2021 pa je podjetje izvedlo kar nekaj večjih projektov za 
naročnike in sicer :  

- Postavitev in ureditev balinišča na Polanjščekovi domačiji in izvedba dodatnih 
zemeljskih del okrog balinišča, 

- tlakovanje dvorišča na Polanjščekovi domačiji 
- tlakovanje in ureditev cone za električna kolesa ob parkirišču pri cerkvi, 
- izvedba meteorne in fekalne kanalizacije na cesti v gradbeni soseski na Pasikah, 
- polaganje cevi in priprava terena za razsvetljavo, telekomunikacijske vode in 

priprava podlage za cesto na pasikah, 
- zavoz in priprava podlage ter utrditev za cesto v gradbeni soseski pasike. 

Poleg navedenega so zaposleni opravljali vsa dela iz programa obveznih in izbirnih javnih služb kot 
tudi stalno tekoče vzdrževanje in posege na komunalni infrastrukturi za odvajanje in čiščenje  
odpadnih komunalnih voda.          

Tudi za fizične in pravne osebe zaradi izrednih razmer ni bilo mogoče opraviti turističnih naročil. 
Največ tržnih del smo opravili za ustanoviteljico in sicer tistih, ki ne spadajo niti v obvezno niti izbirno 
lokalno javno službo in so enkratnega značaja. 

S ciljem zmanjševanja stroškov poslovanja je podjetje nadaljevalo s samostojnim vzdrževanjem in 
servisiranjem voznega parka in strojev, ki jih rabi za svoje delovanjem (rovokopač in predvsem 
traktorska kosilnica, samohodne kosilnice in motorne kose) in v primeru potrebnega posega 
pooblaščenih serviserjev iskalo cenejše rešitve ob nezmanjšani kvaliteti storitve. 

9  FINANČNO POROČILO 

9.1 Bilanca stanja na dan 31.12.2021 

V bilanci stanja na dan 31.12.2021 so zajeta dolgoročna sredstva, kratkoročna sredstva, ki 
predstavljajo aktivno premoženje, ter kapital, dolgoročne in kratkoročne obveznosti, ki 
predstavljajo vir aktivnega premoženja. 

DOLGOROČNA SREDSTVA 

Med dolgoročna sredstva štejemo nabavljena osnovna sredstva zmanjšana za popravek vrednosti 
preteklih let in amortizacijo za leto 2021.  

Stanje dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2021 znaša 83.146,89  eur. 

V letu 2021 je bilo nabavljeno nove opreme v znesku 915,67 eur. 

Prevrednotenja vrednosti ob koncu leta nismo opravljali. 

KRATKOROČNA SREDSTVA 

Kratkoročna sredstva izkazujejo skupno stanje 147.518,05 eur in sicer: 

- Denarna sredstva v višini 896,57 eur 

- Terjatve do kupcev v višini 127.907,51 eur 

- Druge poslovne terjatve v višini 15.235,09 eur. 
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Zaloge blaga znašajo 3.478,87 EUR 

Ves nabavljeni material so je nabavljal sproti po potrebi in je bil takoj porabljen.  

 

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve znašajo 1.801,19 eur in sestavljajo stroške, ki bodo 
nastali v letu 2021. 

Celotna aktiva na dan 31.12.2021 znaša 232.466,13 eur. 

KAPITAL 

Kapital je sestavljen iz: 

- Osnovni kapital 64.438,00 eur 

- Zakonske rezerve 750,00 eur 

- Prenesena čista izguba iz 2020= 28.132,94 eur 

- Čista izguba poslovnega leta = 34.989,61 eur  (skupaj s preneseno izgubo iz leta 2020 

znaša izguba poslovnega leta 2021= 78.585,39 eur.  

Celoten kapital na dan 31.12.2021 je negativen in znaša  - 41.530,33 eur. 

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE. 

Rezervacij družba ne izkazuje. 

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

Dolgoročne obveznosti znašajo 6.655,04 eur EUR in so sestavljene iz finančnih obveznosti do 
leasingov za nakup nove opreme. 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Kratkoročne obveznosti znašajo 267.341,42 eur in sicer: 

- Kratkoročne finančne obveznosti v višini 17.857,76 eur 

- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 225.891,16 eur 

- Druge kratkoročne poslovne obveznosti v višini 23.592,50 eur 

 
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA  od 1.1.2021 do 31.12.2021 

Podjetje je v letu 2021 ustvarilo 636.944,58 eur prihodkov (kosmati donos poslovanja), 
kar znaša 15,2% več kot v letu 2020  in je imelo 716.405,61  eur odhodkov. Izguba iz poslovanja 
je znašala 79.461,03 eur. Osnove za davek od dobička ni, davčna izguba pa se v davčnem 
obračunu upošteva kot olajšava za prihodnja leta.  

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 

Čisti prihodki od prodaje so v letu 2021 znašali 636.944,58 eur in so za 15,20% večji od leta 
2020. Podjetje izkazuje še druge poslovne prihodke v višini 68.820,18 eur in so od leta 2020 
nižji za 4,83 %. 

POSLOVNI ODHODKI 
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Poslovni odhodki so znašali 716.405,61 eur in so od leta 2020 večji za 22,05 %. Poslovni 
odhodki zajemajo stroške, blaga, materiala in storitev v višini 458.318,25 eur, stroške dela v višini 
201.933,31 eur in odpise vrednosti v višini 47.602,51 eur ter druge stroške v višini 8.551,54 eur. 

FINANČNI PRIHODKI 

Finančnih prihodki  v letu 2021 znašajo 0,35 eur. 

FINANČNI ODHODKI 

Finančni odhodki znašajo 1.407,72 eur in so nastali predvsem iz odhodkov za obresti od leasingov. 

DRUGI PRIHODKI 

Drugi prihodki znašajo 2405,91 eur in so nastali iz odpisov obveznosti in prejetih odškodnin. 

DRUGI ODHODKI 

Drugi odhodki znašajo 122,90 eur in so nastali predvsem zaradi uskladitev iz preteklih let. 

POSLOVNI IZID 

Poslovni izid izkazuje izgubo v višini 78.585,39 eur. 

Povprečno število zaposlenih v letu 2021 je znašalo 6,10. 

Bilančna izguba na dan 31.12.2021 znaša 106.718,33 eur. 

 

 

Poročilo pripravil po podatkih Fiposor: 

mag. Stanislav Sobočan, direktor   
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