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POMEMBNEJŠI PODATKI IN NEKATERI KAZALCI POSLOVANJA 
PODJETJA SNAGA, D.O.O., LJUBLJANA 

 
 
 
Glavni fizični in finančni podatki  
 

 

KAZALCI Načrt  
2010 

Leto        
2009 

Leto       
2008 

Leto        
2007 

     

Zbiranje in prevoz odpadkov (masa v tonah) 187.572 191.301 211.994 214.539 

- Snaga1, d.o.o.  155.674 157.382 167.259 151.820 

- Ostali  31.898 33.919 44.735 62.719 

Od tega neodloženi odpadki  34.953 32.874 28.954 22.637 

Neodloženi odpadki / vsi zbrani (delež v %) 18,6 17,2 13,7 10,6 

      

Odlaganje odpadkov (masa v tonah)      

Sprejeti na odlagališče Barje  152.619 158.427 183.040 191.902 

Odloženi odpadki 147.279 153.326 176.068 185.483 

Neodloženi odpadki 5.340 5.101 6.972 6.419 

Izločeni / sprejeti (delež v %) 3,5 3,2 3,8 3,3 

      
Snovna izraba odpadkov  
(Neodloženi odpadki/vsi zbrani - v %) 21,5 19,9 16,9 13,5 

      

Čiščenje javnih površin (v urah)      

Storitve urejanja in čiščenja občinskih cest – GJS  109.723 113.354 103.921 110.870 

     

Iz bilance stanja na dan 31.12.  (zneski v EUR)      

Bilančna vsota  34.546.451 59.495.780 59.775.698 55.718.376 
Neopredmetena in opredmetena sredstva, naložbene 
nepremičnine 28.250.533 44.932.539 43.072.978 40.932.727 

Finančne naložbe 827.995 8.450.640 11.600.900 9.301.099 

Terjatve 4.850.000 5.484.918 4.224.015 3.910.323 

Zaloge, denar. sred. in krat. AČR 617.923 627.683 877.805 1.574.227 

Kapital 18.961.246 23.286.359 33.908.868 33.814.159 

Rezervacije in dolgoroč. pasivne časovne razmejitve 3.285.205 3.515.789 3.291.823 2.511.848 

Obveznosti in kratkoročne PČR 12.300.000 32.693.632 22.575.007 19.392.369 

     

Iz izkaza poslovnega izida za leto (zneski v EUR)      

Prihodki iz poslovanja 22.699.560 23.824.866 22.079.514 20.971.242 

Odhodki iz poslovanja 28.807.521 28.511.099 22.418.857 19.045.798 

Rezultat iz poslovanja  (EBIT) -6.107.961 -4.686.233 -339.343 1.925.444 

Čisti dobiček/izguba poslovnega leta  -4.495.933 -2.380.484 94.709 1.859.079 

     

Kazalniki poslovanja podjetja     

Gospodarnost iz poslovanja 0,79 0,84 0,98 1,10 

     

Število zaposlenih – iz ur 485,2 451,7 434,4 407,2 

Število zaposlenih – stanje na koncu leta 506 466 454 449 

                                                 

1 Dejavnost zbiranja in prevoza odpadkov in dejavnost čiščenja javnih površin 
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1. UVOD 
 
 
1.1. Predstavitev podjetja 
 
 
Naslov podjetja  
 
Snaga Javno podjetje d.o.o. 
(skrajšano Snaga, d.o.o.) 
Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana 
  
Tel.:  01 47 79 600 
Faks: 01 47 79 713 
Elektronska pošta: snagalj@snaga.si 
Spletni portal: http://www.snaga.si/ 
 
Identifikacijska številka za DDV: SI30543517 
Matična številka: 5015545 
Številka vpisa v sodni register: 1/07748/00 
 
Transakcijska računa: 02924-0020286671 (NLB d.d.) 
                                05100-8010486080 (Abanka) 
Šifra dejavnosti: 38.110 
Osnovni kapital: 7.211.098,98 EUR 

  

 
 
Struktura lastništva 
 
Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana (v nadaljevanju: Snaga Ljubljana) je povezana v 
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., družbo za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji 
(v nadaljevanju: JHL), ki je tudi 100-odstotna lastnica podjetja.  
Na podlagi delitvene bilance so na seji skupščine družbenikov dne 14.6.2001 pravni 
nasledniki Mesta Ljubljane sprejeli družbeno pogodbo, s katero so bili določeni poslovni 
deleži Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in devetih primestnih občin: Brezovica, 
Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in 
Vodice v osnovnem kapitalu Holdinga Ljubljana, d.o.o. Občina Vodice je v istem letu MOL-u 
prodala svoj poslovni delež, v letu 2007 pa sta poslovni delež prodali še občini Velike Lašče 
ter Ig, in sicer s pogodbo o odsvojitvi poslovnega deleža z določilom, da se 31.12.2007 šteje 
za dan prenosa poslovnega deleža. 
 
Na dan 31.12.2009 sestavljajo osnovni kapital Javnega holdinga osnovni vložki naslednjih 
družbenikov:  
Mestna občina Ljubljana 132.243.381,56 EUR 87,32 % 
Občina Medvode 5.815.558,69 EUR 3,84 % 
Občina Brezovica 4.179.932,81 EUR 2,76 % 
Občina Dobrova – Polhov Gradec 3.271.251,77 EUR 2,16 % 
Občina Škofljica 2.726.043,14 EUR 1,80 % 
Občina Dol pri Ljubljani 1.908.230,20 EUR 1,26 % 
Občina Horjul 1.302.442,83 EUR 0,86 % 
Skupaj 151.446.841,00 EUR 100,00 % 
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Podatki o obvladujočem podjetju 
 
Javno podjetje SNAGA, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana je vpisano v sodni register pri 
okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/07748/00.  
 
Snaga Ljubljana je v 100% lasti družbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova cesta 
70, Ljubljana in je vključena v skupino javnih podjetij, ki so v lasti navedene obvladujoče 
družbe.  
 
Skupino javnih podjetij, ki so vključena v konsolidacijo, sestavljajo: 
- Javno podjetje ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o., 
- Javno podjetje VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o., 
- Javno podjetje LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. 
in hčerinsko podjetje BUS, d.o.o., ki je v 100% lasti  podjetja Ljubljanski potniški promet,  
- SNAGA Javno podjetje d.o.o.  
 
Konsolidirano letno poročilo je mogoče pridobiti na sedežu obvladujoče družbe JAVNI 
HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškovi ulica 70, Ljubljana. Do 1.4.2010 je bil sedež družbe 
na Vodovodni cesti 90, Ljubljana. 
 
 
Organi vodenja in upravljanja 
 
Direktor podjetja 
Janko Kramžar, univ. dipl. ekon. 
 
Nadzorni svet podjetja 
Vodenje poslovanja podjetja je v letu 2009 nadziral nadzorni svet Snage Ljubljana v sestavi: 
- Vasja Butina, predsednik, 
- Marko Bokal, namestnik, 
- Dr. Marko Notar, član, 
- Franc Hrovat, član, 
- Ivan Erklavec, član - predstavnik delavcev, 
- Marija Rutter, članica - predstavnica delavcev. 
 
 
Pomembnejši mejniki podjetja 
 

� Zametki podjetja Snaga Ljubljana segajo v čas prve svetovne vojne, ko je tedanji 
Občinski svet Ljubljane ustanovil podjetje Mestne vožnje. Podjetje je po sedežu na 
Povšetovi ulici kmalu dobilo domače ime Mestna pristava (znano je bilo tudi kot 
Mestna priprega), osrednji namen njegove ustanovitve pa je bilo izvajanje prevozov 
za mestna podjetja po Ljubljani. Poleg prevozov, ki so jih do tedaj za visoke cene 
opravljali zasebniki, so pri Mestni vožnji za podjetja in občinske urade izvajali tudi 
druga dela, kot so odvoz odpadkov, škropljenje makadamskih cest in pluženje cest. 
Podjetje se je kmalu lahko pohvalilo z velikim številom konj in vozov, uredili pa so si 
tudi lastne delavnice – kovaško, kolarsko, sedlarsko in mehanično delavnico. Razvoj 
podjetja je bil vselej tesno povezan s potrebami mesta, ki se jim je prilagajala tudi 
njegova dejavnost. Poleg pobiranja in odlaganja odpadkov so svojo dejavnost razširili 
na čiščenje javnih površin, vzdrževanje javnih stranišč ter gospodarjenje s kmetijskimi 
površinami.  
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� Gospodarske in politične razmere v mestu in širše so botrovale spremembam statusa 
in dejavnosti podjetja. To se je iz Mestnih voženj preimenovalo v TOZD Javna 
higiena, ki je deloval v okviru Komunalnega podjetja Ljubljana (KPL), leta 1990 pa se 
je ustanovilo Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana.  
 

� Leta 1994 je mesto Ljubljana ustanovilo družbo za upravljanje in gospodarjenje z 
javnimi podjetji Holding mesta Ljubljana. Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana je 
danes del holdinga, s katerim skuša mesto zagotoviti gospodarno in učinkovito 
izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb v prestolnici. 
 
 

 
Poslanstvo podjetja 

 
Nudimo najkvalitetnejše storitve na področju ravnanja z odpadki in čiščenja javnih površin za 

primerno ceno. Zadovoljevanje potreb naših strank je naša najvišja prioriteta. 
 
 

Vizija 
 

Želimo biti najboljši. 
 
 
 

Politika kakovosti 
 

Stranka 
smo javno podjetje, kjer je odnos do strank in zadovoljevanje njihovih potreb skrb ter 
odgovornost vseh zaposlenih 

Okolje 
pri vsakodnevnem delu in razvoju sistema ravnanja z odpadki se zavedamo okoljske 
odgovornosti 

Storitev 
skrbimo za zanesljivo, pravočasno in racionalno opravljanje naših storitev  
 
 
 
 

Slogan 
 
Dokaz več, da smo na tem področju najboljši in ponosni, je tudi naš slogan, ki je bil po 
izboru revije Marketing magazin izbran za drugi najboljši slovenski slogan desetletja: 
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Ključni dogodki v letu 2009 
 
� Statusne spremembe                              
 
1. Skupščina Javnega holdinga Ljubljana je dne 6.6.2008 sprejela soglasje k predlaganemu 

sklepu skupščine družbenikov o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala javnega podjetja 
Snaga, d.o.o. Ljubljana v višini 3.253.865,80 EUR. Sklep tudi nalaga, da se nepremično 
premoženje, ki predstavlja del zemljišč na odlagališču Barje, s pogodbo prenese na MOL 
in nazaj v upravljanje Snagi Ljubljana. Postopek prenosa zemljišč in zmanjšanja 
osnovnega kapitala, ki zmanjšan znaša 7.211.098,98 EUR  se je zaključil septembra 
2009. Na podlagi sklepa o prenosu zemljišč na MOL je Snaga Ljubljana zmanjšala 
vrednost opredmetenih osnovnih sredstev v višini 8.242.025,19 EUR s protipostavko 
zmanjšanja osnovnega kapitala v prej omenjeni višini in zmanjšanja kapitalskih rezerv v 
višini 4.988.159,39 EUR.  
 

2. S ciljem povezovanja in poenotenja delovnih procesov in informatike javnih podjetij in 
JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: JHL) sta Skupščina Javnega 
Holdinga Ljubljana in Svet ustanoviteljev javnih podjetij 2. oktobra 2008 potrdila model 
strateškega holdinga, ki temelji na usklajenem strateškem vodenju in vodenju skupnih 
investicij ter enotnem izvajanju podpornih dejavnosti. Prvi korak do sprejete oblike 
organiziranosti je bila združitev pravnih služb in služb za javna naročila, ki se je izvedla s 
1. januarjem 2009. V mesecu novembru 2009 je Snaga Ljubljana z JHL podpisala 
pogodbo o neodplačnem pravnem prenosu finančno računovodske službe, plansko 
analitske službe, kadrovske službe ter službe za informatiko in službe za podporo 
uporabnikom na JHL, kar je v nadaljevanju podlaga za sklenitev pogodbe o izvajanju 
strokovno-tehničnih in organizacijskih storitev ter pogoj za prehod 25 zaposlenih na JHL z 
dnem 1.4.2010. 

 
 
� Izvedba velikih projektov 
 
1. V letu 2009 so se nadaljevale aktivnosti v zvezi z nadgradnjo Regijskega centra za 

ravnanje z odpadki (v nadaljevanju: RCERO).  
 
Aprila 2009 smo s strani Evropske komisije prejeli Odločbo komisije o velikem projektu  
»Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani« in s tem sredstva iz 
kohezijskega sklada EU. Oktobra 2009 je bila podpisana pogodba o sofinanciranju med 
Ministrstvom za okolje in prostor in Mestno občino Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) za 3. 
fazo IV. in V. odlagalnega polja in čistilno napravo izcednih vod in prvič na ministrstvo 
posredovani zahtevki za izplačilo  sredstev iz kohezijskega sklada in državnih sredstev.  
 
Maja 2009 so bila končana vsa pogodbena dela na izgradnji 3. faze IV. in V. 
odlagalnega polja na odlagališču Barje z vsemi tehničnimi pregledi in  dovoljenji za 
redno obratovanje.  
 
Januarja 2010 so bila končana vsa glavna pogodbena dela na izgradnji čistilne naprave 
izcednih vod na odlagališču Barje, izveden je bil tehnični pregled ter februarja 2010 tudi 
pridobljeno uporabno dovoljenje. V teku je poskusno obratovanje. 
 
Pri objektih za obdelavo odpadkov je bilo objavljeno javno naročilo za izdelavo 
projektne dokumentacije in gradnjo objektov po postopku konkurenčnega dialoga.  
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2. V mestnem jedru MOL smo nadaljevali s postavitvijo podzemnih zbiralnic. V letu 2009 
je bilo vgrajenih 12 podzemnih zbiralnic, v uporabo smo predali 3, v zaključni fazi 
vgradnje pa so še podzemne zbiralnice na dveh lokacijah.  
 

3. V letu 2009 smo nadaljevali tudi z urejanjem zbiralnic ločenih frakcij. Urejenih je 
bilo 158 lokacij z betonskimi podstavki in 14 lokacij z betonskimi okvirji. Tekom leta se je 
pridobivala dokumentacija v zvezi z lastništvom zemljišč  in prometno ustreznostjo  
posameznih lokacij.  
 
 

� Poslovanje 
 
1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana je decembra 2007 sprejel Odlok o proračunu MOL za 

leto 2009 in maja 2009 Odlok o rebalansu proračuna za leto 2009 ter novembra 2009 
Odlok o rebalansu proračuna II. za leto 2009 in s tem tudi višino proračunskih sredstev, 
namenjenih pokrivanju stroškov urejanja in čiščenja javnih površin in urejanja javnih 
sanitarij. 
 

2. Februarja 2009 je bil podpisan Aneks št. 7 h kolektivni pogodbi Snage Ljubljana, s 
katerim je po pogajanjih s sindikatoma dogovorjeno povečanje osnovnih plač zaposlenih 
v letu 2009. 

 
3. Aprila 2009 je bila uspešno izvedena kontrolna presoja standarda ISO 9001:2000, brez 

ugotovljenih neskladij. S tem smo podaljšali veljavnost standarda do naslednjega leta.  
 
4. Junija 2009 je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JHL sprejel Letno poročilo 

za leto 2008 s poročilom neodvisnega revizorja in sklep, da se bilančni dobiček 
poslovnega leta 2008 v višini 89.974,19 EUR razporedi v druge rezerve podjetja. 
 

5. Avgusta 2009 smo prejeli Revizijsko poročilo Računskega sodišča RS o ravnanju z ločeno 
zbranimi komunalnimi odpadki v obdobju od leta 2005 do konca leta 2007. Snaga 
Ljubljana je pri ločenem zbiranju poslovala učinkovito. V primerjavi z drugimi izvajalci je 
ob nižjih stroških ravnanja s komunalnimi odpadki presegla povprečni slovenski delež 
ločeno zbranih komunalnih odpadkov. Podjetje je izvajalo številne akcije osveščanja 
prebivalstva o pomenu ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, pri načrtovanju in 
izvajanju teh akcij pa sta sodelovali tudi z medobčinskimi inšpekcijskimi službami. 

 
6. Oktobra 2009 je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JHL sprejel sklep o 

povišanju cen storitev zbiranja in prevoza ter odlaganja komunalnih odpadkov, strokovno 
mnenje Ministrstva za okolje in prostor pa smo prejeli januarja 2010. 

 
7. Decembra 2009 je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JHL sprejel predlog   

Poslovnega načrta podjetja Snaga za leto 2010 s predlogom ravnanja s komunalnimi 
odpadki za leto 2010 ter predlog Sprememb investicijskega načrta za leto 2010 in predlog 
Investicijskega načrta za leto 2011.  

 

8. Decembra 2009 je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JHL, z dnem 11.1.2010 
za direktorja družbe Snaga Javno podjetje d.o.o. za mandatno dobo štirih let ponovno 
imenoval Janka Kramžarja. 

 

 
 



Snaga, d.o.o., Ljubljana                                                                                                                 LETNO POROČILO 2009 11

1.2. Poročilo direktorja 
 
Spoštovani! 

 

Gospodarska kriza se je v letu 2009 v veliki meri odrazila tudi na poslovanju Snage. Izpad 

prihodkov zaradi padca cen sekundarnih surovin in električne energije je ob dolgoletno 

nespremenjenih lastnih cenah povzročil, da smo prvič v zadnjih devetih letih poslovali z 

izgubo. Tej izgubi se žal nismo mogli izogniti niti z notranjimi ukrepi na področju 

obvladovanja stroškov. Ob tem pa se mi zdi izredno pomembno dejstvo, da v dogovoru z 

lastniki nismo iskali možnosti za izboljšanje finančnega rezultata v zmanjševanju nivoja oz. 

kvalitete naših storitev. Le na tak način smo in bomo tudi v prihodnje lahko uresničevali naše 

poslanstvo, ki se glasi: Nudimo najkvalitetnejše storitve na področju ravnanja z odpadki in 

čiščenja javnih površin za primerno ceno. Zadovoljevanje potreb naših strank je naša najvišja 

prioriteta. 

In dejstvo je, da so tudi naše stranke v letu 2009 potrdile pravilnost naše usmeritve, saj je 

povprečna ocena zadovoljstva z našimi storitvami večja v primerjavi s predhodnim letom in 

planom. Prav tako smo v tem obdobju zmanjšali število reklamacij oz. skrajšali čas za njihovo 

reševanje.  

 

Za razliko od negativnega finančnega rezultata, ki smo ga tudi predvidevali, sem zadovoljen, 

da smo uspeli uresničevati našo osnovno usmeritev na področju ravnanja z odpadki. 

Minimiziranje deleža odloženih odpadkov s povečanjem deleža neodloženih odpadkov smo 

dosegli tako s povečevanjem količin ločeno zbranih odpadkov kot tudi z izločevanjem 

odpadkov na odlagališču Barje. Snovna izraba odpadkov je z 20 odstotki presegla 

načrtovano, če pa upoštevamo odpadke, ki jih zbiramo sami v gospodinjstvih, je delež 

neodloženih odpadkov nekaj več kot 24-odstoten. V prihodnosti moramo te deleže še 

povečevati, da pa smo pri svojem delu že sedaj učinkoviti, je potrdilo tudi Računsko sodišče 

Republike Slovenije. Na tem mestu moram seveda ponoviti ugotovitev iz preteklih let. Teh 

rezultatov nismo dosegli sami ampak so predvsem na področju ločevanja odpadkov rezultat 

skrbnega ravnanja uporabnikov naših storitev. Te smo skušali kar najbolj informirati in jih 

tudi z nagradno igro spodbujali k ločevanju. 

 

V preteklem letu smo uresničili tudi praktično vse načrtovane razvojne projekte oz. 

investicije. Tako smo nadaljevali z ureditvijo zbiralnic oz. ekoloških otokov, z dodatnimi 

podzemnimi zbiralnicami smo širili najmodernejši sistem zbiranja odpadkov, prelomni pa so  
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1.3. Poročilo nadzornega sveta  
 
Na osnovi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah, nadzorni svet Snage, d.o.o. Ljubljana, 
podaja Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. poročilo, v 
katerem je predstavljeno delo nadzornega sveta, preveritev Letnega poročila skupaj z 
revizorjevim poročilom in predlog uporabe bilančnega dobička. 
 
 
� Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 
 
Nadzorni svet se je v letu 2009 sestal na 6 rednih sejah. V skladu z veljavno zakonodajo, 
aktom o ustanovitvi družbe Snaga d.o.o. in poslovnikom o delu nadzornega sveta je nadzorni 
svet spremljal in nadzoroval poslovanje družbe. Uprava družbe mu je redno in pravočasno 
posredovala poročila o poslovanju in druge informacije, ki so podlaga za sprejemanje 
odločitev. Poleg tekočega informiranja o poslovanju družbe je nadzorni svet obravnaval zlasti 
naslednje pomembnejše vsebine in dokumente: 
- pogodbo o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega 

centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana ter informacije o poteku projekta 
RCERO; 

- letno poročilo za leto 2008; 
- poročilo o ukrepih, sprejetih za odpravo ugotovljenih nepravilnosti v zvezi s priporočili 

notranje revizije investicijskih nalog; 
- predlog rebalansa poslovnega načrta za leto 2009; 
- predlog sklepa o znižanju kapitalskih rezerv; 
- predlog povišanja cen storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja 

odpadkov; 
- strateški načrt za obdobje 2009 – 2013; 
- četrtletna poročila o poslovanju in o realizaciji investicij v letu 2009 in 
- predlog poslovnega načrta za leto 2010, predlog sprememb investicijskega načrta za leto 

2010 in predlog investicijskega načrta za leto 2011. 
 

Nadzorni svet se je seznanil tudi s potekom načrtovane reorganizacije oziroma združitvijo 
posameznih podpornih procesov JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in povezanih javnih 
podjetij z oblikovanjem t.i. strateškega holdinga. Na vseh sejah je nadzorni svet obravnaval 
tudi realizacijo sklepov prejšnjih sej. Vsi sklepi so bili v celoti realizirani. Na sejah sta 
sodelovala direktor družbe in sekretar nadzornega sveta, pri posameznih obravnavanih 
gradivih pa so kot poročevalci sodelovali tudi strokovni sodelavci podjetja. 
 
Nadzorni svet ocenjuje, da je podjetje Snaga, d.o.o. v letu 2009 kljub negativnemu 
poslovnemu izidu uspešno poslovalo, saj: 
- poslovni izid v javnem podjetju, katerega cilj ni zgolj dobiček, temveč predvsem 

zagotavljanje javnih dobrin in ki ne posluje po tržnih načelih, ni edino merilo uspešnosti;  
- podjetje samo nima vpliva na višino cen storitev in na nivo storitev ter na oskrbovalne 

standarde in normative za opravljanje javnih služb, ki jih izvaja; 
- se povečuje delež neodloženih odpadkov; 
- podjetje izkazuje svojo razvojno naravnanost v okolju prijazno gospodarjenje z odpadki s 

širitvijo sistema zbiranja odpadkov v podzemnih zbiralnicah ter nadaljevanjem aktivnosti 
v okviru projekta nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki - RCERO; 

- s pričetkom izvajanja nove storitve urejanja in vzdrževanja zelenih površin uspešno 
izvaja projekt poenotenja sistema čiščenja vseh javnih površin v MOL; 
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- podjetje svojo usmerjenost v ustvarjanje prijaznega in učinkovitega javnega servisa 
izkazuje tudi z rastjo povprečne ocene zadovoljstva uporabnikov storitev in zmanjšanje 
števila upravičenih reklamacij.

 
 
� Stališče do revizorjevega poročila
 
Nadzorni svet se je tudi podrobneje seznanil s poročilom neodvisnega revizorja, družbe 
KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana, ki izraža pozitivno mnenje do revidiranih računovodskih 
izkazov za poslovno leto 2009 in ocenil, da je poročilo izdelano skrbno in da realno razkriva 
poslovanje podjetja. 
 
 
� Sestava letnega poročila za leto 2009
 
Nadzorni svet je pri pregledu Letnega poročila za leto 2009 ugotovil, da je sestavljeno po 
določilih Zakona o gospodars
Podjetje je v Poslovnem poročilu razkrilo realizacijo zastavljenih ciljev in realno prikazalo 
premoženjsko in finančno stanje družbe. 
Nadzorni svet je zaradi vseh navedenih ugotovitev in poziti
potrdil Letno poročilo za leto 2009. 
 
 
� Pokrivanje izgube 
 
Direktor je v skladu z določili 
12.4.2010 izgubo poslovnega leta 2009 v višini 2.380.483
dobička tako, da po pokrivanju te izgube, druge rezerve znašajo 1.827.356,
 
 
� Zaključek 
 
Nadzorni svet meni, da je direktor uspešno vodil poslovanje v letu 2009 in izpolnil  
načrtovane naloge. 
 
Zaradi navedenega nadzorni svet nima pripomb na Letno poročilo za leto 2009 in 
seji dne 14.5.2010: 

- potrdil predlog 
- dal pozitivno mnenje k načinu pokrivanj
- zavzel pozitivno stališče do 

   
 
Ljubljana, 14.5.2010 
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podjetje svojo usmerjenost v ustvarjanje prijaznega in učinkovitega javnega servisa 
izkazuje tudi z rastjo povprečne ocene zadovoljstva uporabnikov storitev in zmanjšanje 

ravičenih reklamacij. 

Stališče do revizorjevega poročila 

Nadzorni svet se je tudi podrobneje seznanil s poročilom neodvisnega revizorja, družbe 
KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana, ki izraža pozitivno mnenje do revidiranih računovodskih 

leto 2009 in ocenil, da je poročilo izdelano skrbno in da realno razkriva 

Sestava letnega poročila za leto 2009 

Nadzorni svet je pri pregledu Letnega poročila za leto 2009 ugotovil, da je sestavljeno po 
določilih Zakona o gospodarskih družbah in veljavnih Slovenskih računovodskih standardih. 
Podjetje je v Poslovnem poročilu razkrilo realizacijo zastavljenih ciljev in realno prikazalo 
premoženjsko in finančno stanje družbe.  
Nadzorni svet je zaradi vseh navedenih ugotovitev in pozitivnega mnenja revizorjev v celoti 
potrdil Letno poročilo za leto 2009.  

Direktor je v skladu z določili 230. člena Zakona o gospodarskih družbah, s sklepom z dne 
ega leta 2009 v višini 2.380.483,72 EUR pokril iz drugih rezerv iz 

dobička tako, da po pokrivanju te izgube, druge rezerve znašajo 1.827.356,

Nadzorni svet meni, da je direktor uspešno vodil poslovanje v letu 2009 in izpolnil  

orni svet nima pripomb na Letno poročilo za leto 2009 in 

predlog Letnega poročila podjetja Snaga Ljubljana za leto 2009
pozitivno mnenje k načinu pokrivanja izgube za leto 2009

zavzel pozitivno stališče do revizorjevega poročila za leto 2009
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podjetje svojo usmerjenost v ustvarjanje prijaznega in učinkovitega javnega servisa 
izkazuje tudi z rastjo povprečne ocene zadovoljstva uporabnikov storitev in zmanjšanje 

Nadzorni svet se je tudi podrobneje seznanil s poročilom neodvisnega revizorja, družbe 
KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana, ki izraža pozitivno mnenje do revidiranih računovodskih 

leto 2009 in ocenil, da je poročilo izdelano skrbno in da realno razkriva 

Nadzorni svet je pri pregledu Letnega poročila za leto 2009 ugotovil, da je sestavljeno po 
kih družbah in veljavnih Slovenskih računovodskih standardih. 

Podjetje je v Poslovnem poročilu razkrilo realizacijo zastavljenih ciljev in realno prikazalo 

vnega mnenja revizorjev v celoti 

. člena Zakona o gospodarskih družbah, s sklepom z dne 
EUR pokril iz drugih rezerv iz 

dobička tako, da po pokrivanju te izgube, druge rezerve znašajo 1.827.356,46 EUR.   

Nadzorni svet meni, da je direktor uspešno vodil poslovanje v letu 2009 in izpolnil  

orni svet nima pripomb na Letno poročilo za leto 2009 in je na 14. 

podjetja Snaga Ljubljana za leto 2009, 
za leto 2009 in 

revizorjevega poročila za leto 2009. 
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2. POSLOVNO POROČILO 
 
Poslovno poročilo je izdelano po določilih Pravilnika o računovodstvu in v skladu z enotno 
metodologijo za pripravo letnega poročila JHL in povezanih podjetij.   
 
 
2.1. Gospodarska gibanja v državi 
 

Leto 2009 je po prvih ocenah zaznamoval visok, 7,8 odstotni realni padec bruto domačega 
proizvoda (BDP), najvišji po letu 1992, ko je bilo znižanje BDP 8,9-odstotno. V zadnjem 
četrtletju 2009 se je BDP glede na tretje četrtletje realno povečal za 0,1 odstotka, predvsem 
zaradi večjega izvoznega povpraševanja v državah Evropske unije. V 2009 so bile negativne 
stopnje dosežene v vseh glavnih kategorijah domačega proizvoda, izjema je bilo trošenje 
države. Padec investicij je bil v Sloveniji lani izrazitejši kot v povprečju v državah EU.  
 
Cene posameznih surovin na svetovnih trgih so se v kriznem letu 2009 znižale, najbolj cene 
energentov. Energija se je pocenila kar za 37 odstotkov (približno enako tudi nafta, plin za 
nekaj manj), cenili pa so se tudi ne-energenti, vendar v povprečju le za petino. Po nizkih 
cenah doseženih lani v prvem polletju, se je surova nafta v drugem delu leta 2009 znova 
podražila 
 
Inflacija se je v letu 2009 zaradi nižje gospodarske aktivnosti zniževala, tudi v Sloveniji, 
čeprav je bila med državami evro območja dosežena inflacija v Sloveniji med najvišjimi. Po 
ocenah Eurostata je bila inflacija decembra 2009 na medletni ravni v evro območju 0,9-
odstotna, v državah EU pa 1,5-odstotna. Inflacija je merjena s harmoniziranim (HICP), to je 
s primerljivim evropskim indeksom, je v Sloveniji ta čas znašala 2,1 odstotka. 
 
V letu 2009 so na gibanje cen v Sloveniji vplivali predvsem šibka gospodarska aktivnost, cene 
surovin v svetu, predvsem nafte in hrane. V povprečju so se cene dvignile bolj kot v drugih 
državah EU tudi zaradi višje rasti reguliranih cen (dvig trošarin). Povprečna letna inflacija, 
merjena z rastjo cen življenjskih potrebščin v povprečju dvanajstih mesecev je v letu 2009 
glede na leto 2008 znašala 0,9 odstotka. Ob koncu leta 2009 (december 2009 glede na 
december 2008) je bila medletna inflacija 1,8-odstotna.  
 
V letu 2009 je bila rast cen komunalnih storitev v Sloveniji najvišja v celotnem evrskem 
območju. V celotnem evrskem območju so se lani po podatkih Eurostat cene komunalnih 
storitev povišale za 3,2%, najbolj pri nas celo za 7,2%. Na skupno rast cen komunalnih 
storitev pri nas so najbolj vplivale višje cene oskrbe z vodo, ki so se povišale povprečno za 
27,1%, spremembe cen odvoza smeti in kanalščine pa so bile zanemarljive. Na možnost 
hitrega poviševanja cen komunalnih storitev je UMAR opozarjal že ob sprejetju Uredbe o 
prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev julija lani, ko je vlada 
obravnavanje in potrjevanje predlogov sprememb cen komunalnih storitev prenesla v 
pristojnost lokalnih skupnosti.  
 
Tudi v letu 2009 se je nadaljeval trend zniževanja EURIBOR-a, v decembru je 3-mesečni 
EURIBOR dosegel raven, 0,71 odstotka. Prav tako se je zniževal TOM, kar je bila posledica 
nizke inflacije. Tudi zakonska zamudna obrestna mera, ki je izračunana kot ključna obrestna 
mera ECB povečana za 8 odstotnih točk ostaja na ravni 9 odstotkov.  
 
Na trgu dela je v letu 2009 prišlo do korenitih sprememb. Število registriranih brezposelnih 
se je v letu 2009 v trendu drastično zviševalo. V vsem letu je bilo registriranih za 36,6 
odstotkov več brezposelnih kot v letu 2008. Število delovnih aktivnih prebivalcev v Sloveniji  
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je v letu 2009 v povprečju doseglo 858.171 oseb, kar je bilo za 2,4 odstotka manj kot v letu 
2008. Med letom se je kriza na trgu dela še poglabljala in tako je bilo decembra 2009 
delovno aktivnih glede na december 2008 za 4 odstotke manj. Povprečna bruto plača v letu 
2009 glede na leto 2008 je bila nominalno za 3,4 odstotka višja (v letu 2008 za 8,6 odstotka 
višja). Ob tem pa je bilo povečanje povprečne bruto plače v letu 2009 in 2008 realno enako, 
2,5-odstotno, zaradi učinka nižje inflacije v letu 2009. Povprečna bruto plača v Sloveniji je 
bila v letu 2009 1.438,96 EUR, povprečna neto plača pa 930,00 EUR.  
 

 
2.2. Uresničevanje načrtovanih ciljev in nalog v podjetju 
 
V letu 2009 je Snaga Ljubljana nadaljevala z realizacijo strategije minimiziranja odloženih 
odpadkov. Poslovne aktivnosti so bile primarno usmerjene v zadovoljevanje potreb strank, 
zaposlenih, zagotavljanja kakovostnih storitev s poudarkom na večanju skrbi za okolje, 
ohranitvi vodilne vloge na področju ravnanja z odpadki v osrednji slovenski regiji z 
dograjevanjem sistema zbiranja in prevoza odpadkov in načrtovanjem ustreznih predelav 
odpadkov.  
Kljub zaostrenim pogojem poslovanja v letu 2009 je Snaga Ljubljana uresničila vse 
pomembnejše načrtovane cilje. 
 
 
Stranka 
 
• V letu 2009 smo uspeli izboljšati povprečno oceno zadovoljstva strank iz 3,91 v letu 2008 

na 4,1 v letu 2009. Opaziti je višji delež tistih, ki so s storitvami zelo zadovoljni. V letu 
2009 je bilo v primerjavi z letom 2008 skoraj za polovico manj upravičenih reklamacij. 
Povprečni čas reševanja reklamacij je bil 3 dni in s tem krepko presežen načrtovan cilj, 
da povprečni čas reševanja reklamacij ne sme biti daljši od 6 dni. 

 
• Posebno pozornost smo namenili obveščanju občanov. V ta namen smo po 

gospodinjstvih razdelili zgibanko »Že ločujete ali še smetite?«, »Priročnik za ravnanje z 
odpadki z urniki odvoza za leto 2009«, obiskali pa so nas tudi otroci iz različnih vrtcev v 
Ljubljani. Sodelovali smo tudi z Mestno zvezo prijateljev mladine Ljubljana pri projektu 
»Zeleni nahrbtnik« in Mestno zvezo tabornikov ob svetovnem dnevu zemlje. Z ločenim 
zbiranjem odpadkov smo v začetku leta 2009 po osnovnih šolah v sodelovanju z 
Zavodom za varstvo okolja postavili 50 mini zbiralnic, aprila 2009 pa smo sodelovali tudi 
na zaključnem EKO kvizu učencev osnovnih šol cele Slovenije. 

 
• Snaga Ljubljana je maja 2009 organizirala že sedmi tradicionalni dan odprtih vrat, na 

katerem je bil organiziran ogled in predstavitev odlagališča nenevarnih odpadkov Barje, 
obiskovalci pa so lahko s seboj prinesli in oddali nevarne odpadke iz gospodinjstev. 
 

• V letu 2009 smo nadaljevali z nagradno igro Ločuj – zmaguj, s katero smo nadaljevali 
tudi v letu 2009. Vsake štirinajst dni smo izžrebali tri uporabnike naših storitev in v 
njihovih posodah preverjali sestavo odpadkov. V primeru, da je bil masni delež nepravilno 
odloženih odpadkov manjši od 50 %, je uporabnik prejel denarno nagrado. Akcija se je 
zaključila konec novembra 2009, v tem času pa smo podelili kar nekaj nagrad.  
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Zaposleni 
 

• Na področju ukrepov zmanjševanja deleža bolniškega staleža smo bili tudi v letu 2009 
uspešni. Delež vseh boleznin je znašal 4,77 %, delež boleznin v breme podjetja pa      
2,22 %, oba deleža sta nižja od načrtovanega.   

 
• V letu 2009 se je zgodilo 23 poškodb pri delu, na letni ravni pa naj ne bi bilo več kot 25 

poškodb.  
 
• Eden od načrtovanih ciljev podjetja je tudi delež zaposlenih v podpornih dejavnostih, ki 

ne sme preseči 13,0 %. Zastavljeni cilj smo dosegli, saj je bilo konec leta 2009 v 
podpornih dejavnostih zaposlenih 9,7 % oseb, kar je za 0,8-odstotno točko manj kot leto 
prej. 
 
 

Skrb za okolje 
 
• V letu 2009 smo na odlagališče Barje sprejeli in odložili odpadke v okviru omejitev iz 

okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča Barje. 
 

• Na področju okoljevarstvene dejavnosti poteka projekt izgradnje in vzpostavitve 
delovanja čistilne naprave (v nadaljevanju: ČN) za čiščenje izcednih vod na odlagališču 
nenevarnih odpadkov Barje.  

 
• Pri nabavi blaga smo upoštevali okoljska merila. Nabavili smo komunalna vozila z 

najvišjimi EURO normami in »zeleno« elektronsko opremo. 
 
  
Storitev 
 

Zbiranje in prevoz odpadkov 
 
• Uspešni smo bili na področju ločenega zbiranja papirja, stekla in embalaže. Zbrali smo  

15.897 ton in presegli načrtovano maso za 6,0 %. 
 

• Zbrali in v predelavo smo odpeljali 10.938 ton biološko razgradljivih odpadkov in s tem 
skoraj dosegli 11.000 ton načrtovane mase. 

 
• Kljub prizadevanjem za bolj učinkovito zbiranje nevarnih gospodinjskih odpadkov smo s 

premično zbiralnico in na zbirnem centru Barje zbrali 86 ton nevarnih gospodinjskih 
odpadkov, kar je za 4,4 % manj od načrtovane mase. 

 
• V letu 2009 smo na zbirnem centru Barje zbrali 4.650 ton odpadkov in s tem presegli 

načrtovano maso za 3,1 %.  
 
• Zastavljeni cilj, da v letu 2009 z izločanjem odpadkov zmanjšamo maso zbranih mešanih 

komunalnih odpadkov iz gospodinjstev za najmanj 1,0 %, je bil krepko presežen, saj 
beležimo 2,2-odstotno zmanjšanje mase mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev. 
 

• V zvezi z vzpostavitvijo informacijske podpore za doseganje optimizacije zbiranja in 
odvažanja odpadkov je bil v zadnjem trimesečju 2009 izveden razpis in podpisana 
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pogodba z najugodnejšim ponudnikom programske opreme za izvedbo optimizacije 
rajonov. 
 
Odlaganje odpadkov 

 
• Zelo uspešni smo bili pri izločevanju odpadkov z odlagalnih polj na odlagališču Barje, saj 

smo v letu 2009 izločili 1.452 ton odpadkov in s tem presegli načrtovano maso za      
66,8 %. 

 
Urejanje in čiščenje javnih površin 

 
• V letu 2009 smo postopoma prevzemali urejanje in čiščenje javnih zelenih površin v 

lastno izvajanje, z izjemo storitev košnje in čiščenja mestnih vpadnic, ki je zaradi 
dolgotrajnih postopkov javnih naročil in posledično kasnejših terminov nabave opreme, 
premaknjeno v prve mesece leta 2010. Prizadevali smo si upoštevati sinergijske učinke 
med dejavnostjo urejanja in čiščenja občinskih cest in dejavnostjo urejanja in čiščenja 
javnih zelenih površin, kar se odraža tudi v povečani produktivnosti dela. 

 
• Snaga Ljubljana je preverila obstoječi sistem urejanja in čiščenja občinskih cest in z 

Rebalansom izvedbenega programa za leto 2009 Mestni občini Ljubljana predlagala 
izboljšave. Zagotavljali smo višji standard čiščenja javnih površin in upoštevali okoljska 
merila pri nabavi blaga. 

 
• Prenovljeni informacijski sistem je doprinesel tudi k urejenosti in preglednosti poslovanja 

urejanja in čiščenja javnih površin. Skrajšal se je odzivni čas priprave ponudb in izvedbe 
storitev za stranke in s tem v zvezi dvignila kakovosti storitev iz povečalo zadovoljstvo 
strank. 

 
 
 
2.3. Zadovoljstvo uporabnikov 
 
Zadovoljstvo uporabnikov je temeljno vodilo delovanja Snage Ljubljana, ki izvira iz njenega 
poslanstva »nuditi najkvalitetnejše storitve za primerno ceno«.  
 
V preteklih letih smo našo pozornost namenili predvsem uporabi novih tehnologij ravnanja z 
odpadki. Nove tehnologije zbiranja odpadkov, uvajanje novih materialov in povečanje 
zanesljivosti delovanja vozil omogočajo vse bolj zanesljivo in redno izvajanje storitev. Snaga 
Ljubljana je uspela slediti razvoju ponudbe na tržišču in posodabljati svojo opremo. Uspela je 
pomembno znižati število reklamacij, povezanih z izvajanjem storitev. Ocenjujemo, da so 
preostale reklamacije, povezane z neurejenostjo mirujočega prometa v Ljubljani, ki 
onemogočajo dostop vozil do zabojnikov oziroma posod za odpadke, ter objektivne razmere 
v zimskem času, ko je odvoz odpadkov zaradi neočiščenih ulic in prevzemnih mest za 
odpadke močno otežen. Vse večja zanesljivost delovanja Snage Ljubljana se kaže tudi v 
visoki oceni zadovoljstva uporabnikov storitev.  
 
Zadovoljstvo uporabnikov storitev ravnanja z odpadki Snaga Ljubljana ugotavlja in meri s 
pomočjo: 

• panelnih raziskav v okviru JHL in  
• spremljanja reklamacij in informacij, ko na osnovi pridobljenih informacij ugotavljamo 

neskladja pri naših procesih in podajamo predloge za rešitve. 
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V letu 2009 so bili izvedeni štirje paneli, katerih osnovni cilj je raziskati odnos Ljubljančanov 
do JHL in združenih podjetij. Gre za kontinuirano raziskovanje, ki se je pričelo v letu 2002 in 
se je nadaljevalo tudi v leto 2009. 
 
Povprečna ocena zadovoljstva uporabnikov  

 
Legenda: 1-zelo nezadovoljen, 2-nezadovoljen, 3-srednje zadovoljen, 4-zadovoljen, 5-zelo zadovoljen 

 
Primerjava rezultatov med do sedaj izvedenimi paneli je pokazala kontinuirano naraščanje 
zadovoljstva s storitvami Snage Ljubljana. Z zadnjim panelom zima 2009 je bila zabeležena 
povprečna ocena zadovoljstva v višini 4,10 in je nekoliko nižja od jesenske ocene 4,11, ki je 
bila tudi najvišja doslej. Povečal se je delež tistih, ki so s storitvami zelo zadovoljni (na 30,8 
odstotne točke). Najbolj zadovoljni so anketiranci v velikih gospodinjstvih s pet in več člani, 
družine, kjer bivajo tri generacije in družine z otroki do 10 let, kot tudi anketiranci, stari med 
40 in 50 let. Vsi ti imajo več kot 40 % relativni delež odgovorov zelo zadovoljen. Največji 
delež nezadovoljnih pa so gospodinjstva z zelo nizkimi osebnimi dohodki pod mejo minimalne 
plače (relativen delež 30 %) in najemniki (relativen delež 11,5 %), medtem ko so vse ostale 
kategorije nezadovoljnih uporabnikov manj pomembne in z zelo nizkimi deleži odgovorov. 
 
S poslovnim načrtom za leto 2009 smo si zastavili cilj, da število upravičenih reklamacij na 
področju storitev zbiranja in prevoza odpadkov ne preseže 800 reklamacij letno, od tega 600 
zaradi tehničnih razlogov, ter da se povprečni čas odgovora na pobudo stranke ohrani na 
nivoju predhodnega leta. V letu 2009 smo bili na tem področju uspešni, saj beležimo 371 
upravičenih reklamacij zaradi tehničnih in finančnih razlogov, kar je znatno boljše kot v letu 
2008 in tudi glede na načrtovane vrednosti. Povprečni čas za odgovor na pobudo stranke se 
je iz 4 dni v letu 2008 skrajšal na 3 dni v letu 2009. 
 
Skladno z že zapisanimi usmeritvami je Snaga Ljubljana tudi v letu 2009 nadaljevala z 
ozaveščanjem uporabnikov naših storitev. 
O urnikih oziroma programih zbiranja odpadkov obveščamo občane z zgibankami, s plakati, 
na spletni strani, v dnevnem časopisju in z obvestili na hrbtni strani računov. Občane 
obveščamo tudi z informativnimi tablami na naših vozilih, ki odvažajo ločeno zbrane in druge 
odpadke. Podobo Snaginih vozil krasijo risani junaki – Plastenko, Pločevinko, Tetrapakec, 
Papirko in Steklenko, ki opozarjajo na ločeno zbiranje papirja, stekla in embalaže ter pravilno 
ravnanje s kosovnimi, nevarnimi in bio odpadki. Ocenili smo, da so ti junaki v preteklih letih 
izpolnili svojo nalogo, zato smo oglasna sporočila na vozilih Snage temeljito prenovili in jih 
bomo postopoma v naslednjem letu uvedli na vseh vozilih Snage. O pomenu ločevanja 
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odpadkov opozarjamo občane tudi preko plakatov na lastnih plakatnih stebrih v Ljubljani, 
kjer prazna mesta namesto z belo barvo polepimo s promocijskimi obvestili Snage Ljubljana. 
 
Odraslo populacijo smo nagovarjali s sledečimi aktivnostmi: 
• izdali smo že tradicionalno brošuro urnikov odvoza odpadkov; 
• v okviru aktivnosti za promocijo, ozaveščanje in usposabljanje uporabnikov v centru 

mesta z delovanjem podzemnih zbiralnic odpadkov smo pripravili: 
- v sodelovanju z odborom za varstvo okolja in inšpekcijskimi službami in Slopakom smo 
za poslovne osebe v centru mesta pripravili izobraževanje o ravnanju z odpadki in jim 
predstavili novo storitev ločenega zbiranja odpadkov (papir in karton, steklo, embalaža) 
v vrečah, 

- delili smo uporabniške priročnike in propagandni material za občane in gospodinjstva, 
ki so se na novo priključili na podzemne zbiralnice odpadkov.  

 
Za najmlajše in srednješolce smo: 
• za dan odprtih vrat pripravili več novosti, in sicer: 

- ponatisnili in razdelili smo 50 zgoščenk z naslovom »Odgovorno ravnanje z odpadki« za 
srednje šole, ki vsebuje predstavitev predavanja kot tudi navodila za predavatelje, 
skupaj s plakati »Bodi Kul, odpadke ločuj«, 

• maskota Zmajčka je obiskovala vrtce in promovirala ločevanje odpadkov. 
 
Na odlagališču Barje je bil maja 2009 že deseto leto organiziran dan odprtih vrat, kjer so si 
obiskovalci lahko ogledali posamezne objekte in se seznanili z dejavnostjo odlaganja 
odpadkov. Dneva odprtih vrat se je udeležilo 700 obiskovalcev, kar je bistveno več kot v 
predhodnih letih.  
 
Z ostalimi družbami JHL in Oddelkom za varstvo okolja MOL smo v mesecu oktobru 2009 
uspešno sodelovali na sejmu Narava-Zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 
 
Veliko pozornost namenjamo otrokom v vrtcih in šolah. Organizirali smo tekmovanje med 
šolami v zbiranju odpadkov in najuspešnejše dijake razreda na OŠ Bičevje tudi nagradili z 
nahrbtniki.  
 
Novembra 2008 smo pričeli z Nagradno igro Ločuj in zmaguj  in v celoti izvedli v letu 2009. V 
26-ih kolih smo podelili štiri nagrade v skupni vrednosti več kot 10.000 EUR. Posebno veseli 
smo bili nagrade, ki smo jo podelili Vrtcu Otona Župančiča, OE Živ-Žav. 
 
Nadaljujemo pa tudi z izdajo opozorilnih nalepk za nepravilno odložene odpadke, ki jih naši 
delavci pustijo na posodi za biološke odpadke, v kolikor v posodi odpadki niso primerni za 
kompostiranje. Na nepravilno parkiranih vozilih, ki onemogočajo dostop do posod za 
odpadke, puščamo obvestilo, s katerim opozarjamo na moteno opravljanje naših storitev. 
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2.4. Poslovanje podjetja 
 
2.4.1. Analiza poslovanja 
 
� Finančni rezultat 
 
Leto 2009 je bilo za Snago Ljubljana eno od težjih, saj je v zadnjih devetih letih prvič 
poslovno leto zaključila z negativnim rezultatom. 
 
V letu 2009 je Snaga Ljubljana poslovala z izgubo v višini 2,4 mio EUR. Negativen poslovni 
izid je bil ustvarjen na vseh gospodarskih javnih službah (pred pokrivanjem), druge 
gospodarske dejavnosti pa so poslovale z dobičkom. Izguba je v prvi vrsti posledica več 
letnega zadrževanja cen osnovne dejavnosti zbiranja, prevoza in odlaganja odpadkov. 

 
Razlogi za višjo izgubo, kot je bila načrtovana, so predvsem na strani: 

• nižje količinske prodaje storitev odlaganja odpadkov v povprečju za 13,6 % in 
električne energije za 5,4 % ter 

• nižje povprečne dosežene odkupne cene električne energije za 37,0 %. 
 
V primerjavi z letom 2008, ko je podjetje poslovalo z dobičkom, je dosti slabši poslovni izid 
predvsem zaradi: 

• nižje količinske prodaje storitev odlaganja odpadkov v povprečju za 13,9 % in storitev 
transporta papirne embalaže do prevzemnika zaradi znižanja odkupne  teže za 70 %,  

• nižje povprečne dosežene odkupne cene električne energije za 40,9 % ter za 77,7 % 
nižje cene odpadnega papirja ter  

• višjih stroškov storitev zaradi izvajanja nove GJS urejanja in čiščenja javnih zelenih 
površin. 

 
Septembra 2009 je bil na Svetu ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JHL, sprejet 
predlog rebalansa poslovnega načrta Snage Ljubljana za leto 2009, v katerem je med drugim  
predvideno tudi: 
� pokrivanje izgube oziroma manjkajočih sredstev na dejavnostih v MOL-u z ustreznim 

zmanjšanjem dolgoročnih poslovnih obveznosti, ki vključujejo dobljena sredstva po tožbi 
za: 
• urejanje in čiščenje občinskih cest,  
• urejanje in čiščenje javnih zelenih površin,  
• urejanje javnih sanitarij, 

� pokrivanje manjkajočih sredstev na dejavnosti odlaganja komunalnih odpadkov z 
dobičkom ustvarjenim z opravljanjem drugih gospodarskih dejavnosti v okviru odlaganja 
odpadkov t.j. odlaganja nekomunalnih2 odpadkov in proizvodnje električne energije ter 
dodatno z drugimi poslovnimi prihodki iz naslova zmanjšanja dolgoročnih poslovnih 
obveznosti za osnovna sredstva v upravljanju,  

� pokrivanje manjkajočih sredstev, na dejavnosti zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov 
z drugimi poslovnimi prihodki iz naslova zmanjšanja dolgoročnih poslovnih obveznosti za 
osnovna sredstva v upravljanju.  

 
Na dejavnosti zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki tudi izkazuje negativen poslovni 
izid, smo strošek amortizacije za osnovna sredstva v upravljanju pokrivali z odpisom 
dolgoročnih obveznosti do lokalnih skupnosti v vrednosti 94.896 EUR. 

 
                                                 

2
 Odlaganje nekomunalnih odpadkov ter komunalnih in nekomunalnih odpadkov iz občin nedružbenic JHL, ki odlagajo odpadke 
na podlagi sklenjenih pogodb. 
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Na dejavnosti odlaganja komunalnih odpadkov, ki tudi izkazuje negativen poslovni izid, smo 
manjkajoča sredstva najprej pokrivali z dobičkom ustvarjenim z opravljanjem drugih 
gospodarskih dejavnosti v okviru odlaganja odpadkov v višini 820.532 EUR ter dodatno z 
drugimi poslovnimi prihodki iz naslova zmanjšanja dolgoročnih poslovnih obveznosti za 
osnovna sredstva v upravljanju v vrednosti 26.134 EUR.  
 

Manjkajoča sredstva na GJS urejanja in čiščenja občinskih cest, urejanja in čiščenja javnih 
zelenih površin in urejanja javnih sanitarij smo pokrivali z zmanjšanjem dolgoročnih 
obveznosti do MOL v skupni vrednosti 1.724.631 EUR.  
 
Prihodki, odhodki in poslovni izid Snage pred davkom iz dobička 

 
� Prihodki 
 
Doseženi skupni prihodki Snage Ljubljana znašajo 26,2 mio EUR in so glede na načrtovane 
prihodke nižji za 3,3 %, glede na prihodke leta 2008 pa so višji za 14,4 %. 
 

                                                                                                                                                           Zneski v EUR 

 
Leto 2009 Veljavni načrt 2009 Leto 2008 Indeks 

Vrednost % Vrednost % Vrednost % L. 2009             
N. 2009 

L. 2009            
L. 2008 

Poslovni prihodki 23.824.866 91,1 25.370.194 93,8 22.079.514 96,5 93,9 107,9 

Finančni prihodki 437.284 1,7 296.807 1,1 609.392 2,7 147,3 71,8 

Drugi prihodki 1.894.889 7,2 1.369.108 5,1 182.884 0,8 138,4 1.036,1 

Skupaj 26.157.039 100,0 27.036.109 100,0 22.871.790 100,0 96,7 114,4 

 
Struktura prihodkov se med leti bistveno ne spreminja. Glavni 91,1-odstotni delež 
predstavljajo poslovni prihodki. 
 
Prevladujoči 97,1-odstotni delež v poslovnih prihodkih predstavljajo prihodki od prodaje 
storitev in blaga. Manjši del poslovnih prihodkov pomenijo prevrednotovalni poslovni prihodki 
in drugi poslovni prihodki, to so prihodki iz naslova črpanja sredstev iz preteklih let, 
namenjenih za investicije in dobiček od prodaje osnovnih sredstev.  
 
Čisti prihodki od prodaje so se v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 povečali za 6,4 % 
predvsem zaradi izvajanja nove dejavnosti urejanja in čiščenja javnih zelenih površin in s tem 
povezanimi prihodki.   
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V primerjavi z načrtovanimi prihodki od prodaje pa so le-ti v letu 2009 nižji za 7,5 % 
predvsem zaradi nižjih prihodkov od prodaje storitev odlaganja odpadkov iz občin 
nedružbenic zaradi prenehanja odlaganja odpadkov s strani občine Kamnik in Komenda ter 
nižjih prihodkov od prodaje električne energije. 
 
Struktura prihodkov od prodaje blaga in storitev po dejavnostih 

 
 
Finančni prihodki so bili v primerjavi z letom 2008 nižji zaradi nižjih prihodkov od obresti 
depozitov.  V letu 2009 se je v primerjavi z letom 2008 povprečna obrestna mera na vezana 
sredstva znižala iz 5,04 % na 3,34 %, tj. za 1,70-odstotne točke.  
 
Največji strukturni delež v višini 80,5 % predstavljajo prihodki od obresti depozitov in avista 
sredstev, ki so v letu 2009 znašali 352 tisoč EUR, preostalo pa predstavljajo obračunane 
zamudne obresti. 
 
Med drugimi prihodki 91,0- odstotni delež predstavljajo prihodki za pokrivanje izgube na 
dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest, urejanja in čiščenja javnih zelenih površin, 
urejanja javnih sanitarij iz naslova zmanjšanja dolgoročnih obveznosti do MOL, ki so v letu 
2009 znašali 1.724.631 EUR in so glede na načrtovane vrednosti višji za 467.805 EUR.  
 
Preostali drugi prihodki v višini 170.258 EUR pa predstavljajo prejete odškodnine s strani 
zavarovalnic, ki so višji tako v primerjavi z načrtovanimi kot tudi prihodki iz leta 2008. 
 
 
� Odhodki 
 
Dosežena višina odhodkov v letu 2009 je 28,5 mio EUR, kar je na ravni načrtovanih 
odhodkov ter za 27,0 % več kot v letu 2008. 
 

                                                                                                                                                           Zneski v EUR 

 
Leto 2009 Veljavni načrt 2009 Leto 2008 Indeks 

Vrednost % Vrednost % Vrednost % L. 2009             
N. 2009 

L. 2009            
L. 2008 

Poslovni odhodki 28.511.099 99,9 28.413.574 99,8 22.418.857 99,8 100,3 127,2 

Finančni odhodki 9.997 0,0 10.130 0,0 27.919 0,1 98,7 35,8 

Drugi odhodki 16.427 0,1 49.307 0,2 21.919 0,1 33,3 74,9 

Skupaj 28.537.523 100,0 28.473.011 100,0 22.468.695 100,0 100,2 127,0 
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Poslovni odhodki se nanašajo na stroške materiala in storitev, stroške dela, odpise 
vrednosti ter druge poslovne odhodke in predstavljajo 99,9 % vseh odhodkov podjetja.  
 
Struktura poslovnih odhodkov 

 
 

Največji 37,5-odstotni delež med vsemi odhodki pomenijo stroški dela. Le-ti so bili v letu 
2009 za 1,8 % višji od načrtovanih predvsem zaradi dviga plač januarja 2009 vsem 
zaposlenim v enakem nominalnem znesku, in sicer v višini 100,00 EUR bruto na zaposlenega, 
načrtovan pa je bil 4,5-odstotni dvig plač. V primerjavi z letom 2008 pa so bili stroški dela 
višji za 14,2 %, in sicer zaradi večjega števila zaposlenih (povprečno povečanje števila 
zaposlenih iz ur za 4,0 %) ter povišanja osnovnih plač (povprečna plača na zaposlenega višja 
za 11,7 %).  
 
Stroški dela vključujejo stroške plač, stroške socialnih in pokojninskih zavarovanj ter druge 
stroške dela. Konec leta 2009 je bilo 288 zaposlenih vključenih v prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje. Podjetje je v ta namen prispevalo 145 tisoč EUR. 
Zaposleni v Snagi je v letu 2009 v povprečju prejel mesečno bruto plačo v višini 1.449,19 
EUR, kar je za 0,71 % nad republiškim povprečjem in za 11,75 % več kot v letu 2008. 
 
Stroški materiala in storitev skupno znašajo 12,6 mio EUR, kar je za 58,0 % več kot v 
letu 2008 in za 1,3 % več, kot je bilo načrtovano.  
Stroški materiala so bili v letu 2009 v primerjavi z letom prej višji za 1,1 %, glede na 
načrtovano vrednost pa so bili nižji za 9,0 %. Prevladujoči 36,0-odstotni delež predstavljajo 
stroški porabljene energije.  

 
Pri stroških storitev beležimo 5,2-odstotno povečanje glede načrtovane, v primerjavi s stroški 
storitev iz leta 2008 pa so le ti višji za 94,0 % predvsem zaradi višjih stroškov najema 
delovne sile za izvajanje dejavnosti urejanja in čiščenja javnih zelenih površin. 
 
Odpise vrednosti predstavljajo: 
- stroški amortizacije v višini 4,1 mio EUR, ki so v primerjavi z letom 2008 višji za 6,2 %, v 

primerjavi z načrtovanimi pa so bili nižji za 9,7 % zaradi manj izvedenih investicijskih del 
od načrtovanih, ter 

- prevrednotovalni poslovni odhodki v višini 519 tisoč EUR. Od tega 10.860 EUR 
predstavljajo prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetnih in opredmetenih 
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osnovnih sredstvih, ki so se v letu 2008 v višini 32.079 EUR in načrtu za leto 2009 v višini 
2.688 EUR izkazovali med drugimi poslovnimi odhodki.  

 
Drugi poslovni odhodki so v letu 2009 znašali 0,6 mio EUR in so bili nižji tako na 
načrtovano vrednost kot na odhodke leta 2008. Razlog je predvsem v manj oblikovanih  
dolgoročnih rezervacij za vračunane stroške delovanja odlagališča Barje po prenehanju 
odlaganja odpadkov, kar je posledica prenehanja odlaganja odpadkov s strani občine Kamnik 
in Komenda v letu 2009.   
 
Finančni odhodki so bili v letu 2009 v višini 10,0 tisoč EUR, kar je za 64,2 % manj glede 
na leto 2008 in na ravni načrtovanih. Glavni 98,9-odstotni delež pomenijo obresti od 
dolgoročnih posojil JHL, preostalo pa predstavljajo odhodki od obresti in odhodki od 
prevrednotenja dolgov-tečajne razlike.  
 
V letu 2009 je bilo odplačanega 560.476,03 EUR kredita in s tem je bil v celoti odplačan 
kredit JHL. Anuitete so bile v letu 2009 enake kot v letu 2008, obresti pa so se odplačevale 
skladno z amortizacijskim načrtom, na podlagi katerega se obresti znižujejo. 
 

Drugi odhodki, ki predstavljajo denarne kazni in odškodnine, so v letu 2009 znašali 16,4 
tisoč EUR, kar je v primerjavi z načrtom za to leto za 66,7 % manj ter glede na leto 2008 za 
25,1 % manj.  
 

 
� Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 
 
V prvem trimesečju 2009 smo Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP), 
Agenciji RS za okolje (v nadaljevanju: ARSO) oddali Napoved za odmero okoljske dajatve za 
leto 2008 ter Poročili o porabi sredstev okoljske dajatve iz leta 2007 in 2008 v letu 2008. S 
slednjima smo poročali, da v letu 2008 nismo izvajali nobenih investicij, ki bi bile financirane 
s sredstvi okoljske dajatve, ter da neporabljena sredstva okoljske dajatve za leti 2007 in 
2008 prenašamo v prihodnja leta za financiranje projekta izgradnje RCERO.  
 
V letu 2009 pa so se porabljala sredstva okoljske dajatve iz leta 2007 za financiranje RCERO 
v višini 835.211,90 EUR, o čemer smo februarja 2010 poročali MOP-u, ARSO v Poročilu o 
porabi sredstev okoljske dajatve iz leta 2007 v letu 2009. 

 
Zaradi sprememb Uredbe o okoljski dajatvi (Uradni list RS, št. 85/08), s katero se je med 
drugim spremenil način obračuna okoljske dajatve ter količnik za izračun deleža 
razgradljivega organskega ogljika v odpadkih, smo s 1.3.2009 povišali okoljsko dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz 0,0130 EUR/kg odloženih odpadkov na 
0,0146 EUR/kg. S tem se je končna cena storitve prevzemanja in odlaganja odpadkov v 
povprečju zvišala za 1,4 %. 
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2.4.2. Upravljanje s tveganji               
 

Snaga Ljubljana je ne glede na svoj status gospodarske javne službe izpostavljena številnim 
tveganjem, ki lahko ogrozijo njeno delovanje in realizacijo zastavljenih ciljev. Vsi zaposleni, 
še posebej pa vodstvo, s tveganji aktivno upravlja in z različnimi ukrepi zmanjšuje 
izpostavljenost. 
 
Podjetje je zaradi širokega spektra delovanja in obsežnega območja, ki ga pokriva, 
vsakodnevno izpostavljeno različnim tveganjem: 
 
� Finančna tveganja: 

- tveganja v procesu doseganja cene in proračunskih sredstev, 
- tveganja pri izločitvi infrastrukture. 
 

� Poslovna tveganja: 
- tveganje za pravočasno izvedbo RCERO, 
- tveganja v procesu obvladovanja zakonodaje,  
- okoljevarstvena tveganja,  
- tveganja za povečanje tržnega deleža. 

 
� Tveganja delovanja: 

- tveganja zaradi reorganizacije. 
 

Za Snago Ljubljana predstavlja v zadnjem obdobju enega največjih problemov prenizka cena 
storitev obveznih gospodarskih javnih služb, katere dvig se na državni ravni, kljub potrditvi s 
strani lokalnih skupnosti, ki po predpisih določajo cene, problematizira. Na dejavnosti 
zbiranja in prevoza odpadkov ter odlaganja odpadkov bi zadrževanje cen na ravni leta 2001 
pomenilo nepremostljive izgube in ohromitev investiranja in nemotenega izvajanja 
najnujnejših javnih storitev. 
Na povečanje izgube je v zadnjih letih vplivalo tudi nižanje cen sekundarnih surovin in 
subvencij za prodajo električne energije iz obnovljivih virov, zaradi česar podjetje konstantno 
izgublja prihodke, ki so pokrivali del stroškov. Navedenim tveganjem smo se delno izognili z 
oblikovanjem nove enotne cene tako za storitve s področja družbenic kot nedružbenic 
Javnega holdinga oz. enotne cene za pravne in fizične osebe.   
 
S prevzemom dejavnosti urejanja in čiščenja zelenih površin se je v podjetju povečala izguba 
na gospodarskih dejavnostih, ki jih opravljamo za MOL. Dosežene cene storitev ne pokrivajo 
vseh stroškov izvajanja dejavnosti, zaradi česar sta tveganju doseganja kvalitete storitev 
izpostavljeni obe dejavnosti: urejanje in čiščenje občinskih cest in urejanje in čiščenje javnih 
zelenih površin. Večletno negativno poslovanje ogroža tudi vlaganja v razvoj. Snaga 
Ljubljana bo tudi v bodoče MOL o fizičnem in finančnem izvajanju gospodarskih javnih služb 
redno mesečno poročala in tvorno sodelovala pri oblikovanju odlokov in standardov. 
 
Cilje ravnanja z odpadki in v tem okviru cilje ločenega zbiranja komunalnih odpadkov je 
določilo Ministrstvo za okolje in prostor v noveliranem Operativnem programu odstranjevanja 
odpadkov iz leta 2008. Da bi dosegli z direktivo o odlaganju predpisane deleže biološko 
razgradljivih sestavin v komunalnih odpadkih, je MOP v okoljevarstvenem dovoljenju za 
obratovanje odlagališča (IPPC dovoljenje) določil količino teh sestavin, ki se lahko v 
posameznem letu odložijo na odlagališče. Predpisani izločitveni deleži so izredno visoki, tudi 
drugod po svetu velja, da je izplen biološko razgradljivih odpadkov v strnjenih blokovskih 
naseljih nizek, zaradi česar je predpisani standard praktično neizvedljiv. Snaga Ljubljana se 
bo še naprej trudila za čim večji delež izločenih frakcij na izvoru, vendar predpisanega deleža 



Snaga, d.o.o., Ljubljana                                                                                                                 LETNO POROČILO 2009 27

ne bo moč realizirati brez uporabe objektov za predelavo odpadkov. Zaradi tega in zaradi 
neizpolnjevanja pogoja po odlaganju le obdelanih odpadkov so povezana precejšnja tveganja 
na področju dejavnosti odlaganja odpadkov. Vsak zamik pri postavitvi objektov RCERO bo 
predstavljal velika tveganja pri izpolnjevanju postavljenih zakonskih zahtev, prepozna 
izvedba izgradnje objektov lahko tudi ogrozi že prejeto okoljevarstveno dovoljenje 
odlagališča.  
 
S 1.1.2010 se morajo iz poslovnih knjig javnih podjetij izločiti sredstva v upravljanju, zaradi 
česar v okviru JHL in MOL, kasneje pa še z ostalimi občinami družbenicami JHL, poteka 
postopek izločitve teh sredstev in priprava pogodbe o najemu infrastrukture. Glede na 
dosedanje predloge obstaja veliko tveganje glede bodočega izvajanja gradnje in vzdrževanja 
investicij v infrastrukturo ter v primeru, da cena ne pokriva vseh stroškov izvajanja 
dejavnosti ter najemnine za infrastrukturo, tudi tveganje za zagotavljanje likvidnosti podjetja. 
Ker se iz podjetja infrastruktura izloča na 7 različnih lokalnih skupnosti obstaja veliko 
tveganje izvedbe investicij v infrastrukturo, v kolikor se ne omogoči prenos investitorstva na 
eno pravno osebo. Ni si namreč mogoče predstavljati, da je v enem proračunskem letu s 
tako številnimi lokalnimi skupnostmi mogoče izvesti načrtovanje, izvedbo in financiranje cca 
30 investicijskih projektov v infrastrukturo, kot jih Snaga povprečno izvede letno. Glede na 
osnutek pogodbe o najemu infrastrukture se prav tako pričakuje enormno povečanje količine 
dela na računovodenju, financiranju in poročanju, ki za pravočasno izvedbo zahteva 
usklajeno delovanje služb za investicije, računovodstva in financ, kar predstavlja precejšnje 
tveganje zaradi prehoda strokovnih služb na JHL.   
Poseben problem pa predstavlja obveznost Snage do lokalnih skupnosti iz naslova plačila 
amortizacije sredstev v upravljanju, ki po stanju na dan 31.12.2009 znaša 5,0 mio EUR. 
Snaga Ljubljana v poslovnem načrtu za leto 2010 ni predvidela vračila navedenih sredstev, 
saj bi realizacija navedenega pomenila popolno ustavitev investiranja.     
 
Poslovanje Snage Ljubljana je tesno povezano z državnimi in lokalnimi predpisi ter sprejetimi 
strategijami na področju ravnanja z odpadki in čiščenja javnih površin. Okvir delovanja 
podjetja pa določa republiška zakonodaja in občinski odloki, od katerih so trije še v 
sprejemanju, in sicer odlok o odlaganju ostankov komunalnih odpadkov, odlok o urejanju in 
čiščenju občinskih cest in odlok o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin. V Snagi 
Ljubljana skušamo tvorno sodelovati pri pripravi ali spremembah omenjenih pravnih aktov. 
Precejšnje spremembe pri opravljanju in evidentiranju dejavnosti pa je decembra 2009 
napovedal Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja, ki je namesto 2 
javnih služb ravnanja z odpadki določil 4, kar vsekakor prinaša povečanje administrativnih 
stroškov izvajanja javnih služb glede na to, da je potrebno na novo pripraviti odloke, cene, 
redefinirati financiranje, računovodenje, poročanje in podobno. Po novem imamo: 

- zbiranje komunalnih odpadkov, 
- prevoz komunalnih odpadkov, 
- obdelava mešanih komunalnih odpadkov, 
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

 
Strateški cilj Snage Ljubljana je povečanje tržnega deleža, tako z uvedbo novih storitev kot 
tudi s širjenjem območja delovanja, kar predstavlja določena tveganja, povezana s 
konkurenco. Tvegana delovanja Snaga Ljubljana obvladuje s širitvijo regije. S tem namenom 
je bila podpisana pogodba o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju RCERO, v 
katerega se poleg občin družbenic JHL pristopile še občine Ig, Velike Lašče, Domžale, 
Kamnik, Komenda, Mengeš, Trzin, Lukovica, Moravče in Vodice.   
 
V letu 2009 sta na JHL prešli pravna služba in služba za javna naročila, 1.4.2010 pa preidejo 
še finančno računovodska služba, kadrovska služba in služba za informatiko. Zaradi 



Snaga, d.o.o., Ljubljana                                                                                                                 LETNO POROČILO 2009 28

navedenega se v Snagi Ljubljana spreminja koncept vodenja podjetja, saj sta bila 
načrtovanje in poročanje pomembna dela vodstvenega procesa. Poleg strukturnih sprememb 
v sistemu vodenja podjetja bo potrebno v letu 2010 računati na zastoje v komuniciranju in 
pridobivanju podatkov, poslabšanju kvalitete podatkov in poročil in na povečanje stroškov 
izvajanja navedenih dejavnosti.     
 
Snaga Ljubljana se bo v letu 2010 na finančnem področju srečala s precejšnjimi 
likvidnostnimi tveganji. V kolikor ne bo moč uveljaviti povišane cene za zbiranje in prevoz 
odpadkov ter za odlaganje odpadkov v prvem kvartalu leta 2010 in v kolikor bo Snaga 
Ljubljana morala izplačati obveznost iz naslova amortizacije sredstev v upravljanju, potem z 
lastnimi sredstvi ne bo mogla izvesti nobene načrtovane investicije, prav tako bo proti koncu 
leta ogroženo tekoče izvajanje dejavnosti. V kolikor pa se ceni uveljavita v prvem kvartalu 
leta 2010 in se obveznost iz naslova amortizacije lokalnim skupnostim ne izplača, bo Snaga 
Ljubljana pristopila k izdelavi rebalansa poslovnega načrta za letu 2010 in redefinirala 
predvsem načrt investicij.    
 
Financiranje RCERO in drugih investicij v lasti lokalnih skupnosti, predvsem podzemnih 
zbiralnic ne predstavlja velikega tveganja. Te investicije, zajete tudi v proračunih lokalnih 
skupnosti, se financirajo iz kohezijskih sredstev, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odlaganja odpadkov in proračunov lokalnih skupnosti in države. Tveganje pa 
predstavlja morebitni zamik pri izgradnji navedenih investicij, ki lahko rezultira v zapadlosti 
porabe okoljske dajatve, zaradi česar bi jo lokalne skupnosti morale nakazati državi. V 
primeru prekoračitve končnega roka finančne perspektive EU, t.j. leta 2015, bi največji 
problem po sedaj veljavnih pogojih povzročila izguba neizkoriščenega dela sredstev 
Kohezijskega sklada in države, kar bi pomenilo, da bi ta del morale same sfinancirati lokalne 
skupnosti. 
 
 

2.5.  Poročilo o izvajanju dejavnosti 
 
Skladno z Zakonom o varstvu okolja, Energetskim zakonom, Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenim evidentiranju različnih 
dejavnosti, lokalnimi odloki in pravilnikom o računovodstvu, Snaga Ljubljana izkazuje ločene 
računovodske izkaze[1] za naslednje dejavnosti: 
  

obvezne gospodarske javne službe (v nadaljevanju: GJS): 
� zbiranje in prevoz odpadkov,  
� odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: 

odlaganje komunalnih odpadkov),   
� urejanje in čiščenje občinskih cest in  
� urejanje in čiščenje javnih zelenih površin, 
 

ter izbirno gospodarsko javno službo:  
� urejanje javnih sanitarij, 
 

in za druge gospodarske dejavnosti (v nadaljevanju: DGD): 
� odlaganje nekomunalnih odpadkov ter komunalnih in nekomunalnih odpadkov iz občin 

nedružbenic JHL, ki odlagajo odpadke na podlagi sklenjenih pogodb (v nadaljevanju: 
odlaganje nekomunalnih odpadkov), 

� proizvodnjo električne energije in  
� plakatiranje. 

                                                 

[1] Izkaze poslovnega izida in bilance stanja. 
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Odhodki in prihodki se izkazujejo na posameznih stroškovnih mestih, neposredni se direktno 
pripisujejo posamezni dejavnosti, posredni pa so razdeljeni na posamezno dejavnost skladno 
s sodili, ki so sestavni del Pravilnika o sodilih za razporejanje prihodkov, odhodkov, sredstev 
in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih Snage Ljubljana.  
 
Stroški izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza ter 
odlaganja komunalnih odpadkov se pokrivajo s ceno storitve. Na področju oblikovanja 
teh cen se je vrsto let nadaljevala restriktivna politika povišanja cen, vse do avgusta 2009, 
ko je stopil v veljavo Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09). Z novim pravilnikom je 
pristojnost za potrjevanje cen komunalnih storitev prenesena na lokalno raven, s strani MOP 
pa je potrebno pridobiti strokovno mnenje o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, 
tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov in normativov za opravljanje javnih 
služb, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in gospodarske javne službe. 
 
Snaga Ljubljana je oktobra 2009 skladno z novimi predpisi pripravila vloge za povišanje cen 
storitev zbiranja in prevoza ter odlaganja komunalnih odpadkov za vse občine, za katere 
izvaja omenjeni storitvi, ter jih posredovala v obravnavo na ustrezne organe.  
 
Oktobra 2009 Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JHL, sprejel sklep o povišanju 
cen storitev zbiranja in prevoza ter odlaganja komunalnih odpadkov, do marca 2010 pa tudi 
občinski sveti občin nedružbenic JHL, strokovno mnenje MOP pa smo prejeli januarja 2010. 
 
•••• Cena storitev odlaganja odpadkov ni bila spremenjena od leta 2002. V letu 2009 

cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov ni zadoščala za pokrivanje vseh nastalih 
stroškov te gospodarske javne službe. Povprečna znižana lastna cena odlaganja 
odpadkov je za leto 2009 znašala 0,0436 EUR/kg obračunske mase in je v primerjavi s 
povprečno doseženo ceno za leto 2009 za 8,3 % višja.  
Snaga Ljubljana je s 1.2.2010 uveljavila novo ceno odlaganja odpadkov, ki brez okoljske 
dajatve znaša 0,1129 EUR/kg, v MOL in občinah družbenicah: Brezovica, Dobrova – 
Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Medvode, Škofljica ter občini Velike Lašče ter s 
1.3.2010 še v občini Ig in občini Vodice. Nova cena vključuje ceno za storitev odlaganja 
v višini 0,0594 EUR/kg in ceno za infrastrukturo v višini 0,0535 EUR/kg, od tega 0,0436 
EUR/kg za finančna jamstva. Ob tej ceni se zaračuna še okoljska dajatev v višini 0,0105 
EUR/kg.  Zaradi časovnega zamika uveljavitve nove cene ocenjujemo, da bo tudi v letu 
2010 GJS odlaganje komunalnih odpadkov izkazovala izgubo. 

 
•••• Cena storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov iz gospodinjstev se je 

nazadnje spremenila januarja 2007 zaradi uvedbe nove storitve zbiranja in prevoza 
bioloških odpadkov iz gospodinjstev. V letu 2009 cena storitve ni zadoščala za pokrivanje 
vseh nastalih stroškov te gospodarske javne službe. Povprečna znižana lastna cena 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in njim podobnih je za leto 
2009 znašala 8,2502 EUR/m3 in je v primerjavi z doseženo povprečno ceno višja za   
43,9 %. Nova cena, ki bo uveljavljena s 1.4.2010, znaša 0,1241 EUR/kg oz. 7,9076 

EUR/m3 obračunske prostornine na območju vseh občin, kjer Snaga Ljubljana izvaja to 
gospodarsko javno službo. Ocenjujemo, da bo kljub povišanju cene ta gospodarska 
javna služba zaradi časovnega zamika uveljavitve nove cene v letu 2010 izkazovala 
negativen poslovni izid.    

 
Povprečna lastna cena zbiranja in prevoza odpadkov iz POSD za leto 2009 znaša 57,03 
EUR/vožnjo in je glede na povprečno doseženo ceno za 47,8 % višja. 
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V ljubljanski regiji je cena storitev ravnanja z odpadki precej nižja od cen drugod po 
Sloveniji. Po podatkih Statističnega urada RS, ki spremlja cene ravnanja z odpadki, vključno z 
okoljsko dajatvijo in davkom na dodano vrednost v štirih slovenskih mestih, so povprečne 
cene zbiranja, prevoza in odlaganja komunalnih odpadkov iz gospodinjstev v letu 2009 
znašale:       

• Ljubljana         9,3326 EUR/m3,                                            
• Maribor          34,8060 EUR/m3,                                            
• Novo Mesto    11,2684EUR/m3,                                            
• Koper             17,0907 EUR/m3.                                            

 
Stroški izvajanja storitev urejanja in čiščenja občinskih cest, urejanja in čiščenja 
javnih zelenih površin in urejanja javnih sanitarij se pokrivajo s proračunskimi sredstvi 
MOL-a, ki tudi v letu 2009 kot že vrsto let niso zadoščala za pokrivanje vseh nastalih 
stroškov, povezanih z omenjenimi dejavnostmi.  
 
 
Rezultat poslovanja po dejavnostih v letu 2009  
 

 
 
 

2.5.1. Izvajanje gospodarskih javnih služb  
 
� Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov 
 
Snaga Ljubljana je izvajala dejavnost zbiranja in prevoza odpadkov skladno s programom 
ravnanja z odpadki za leto 2009 v MOL in šestih občinah družbenicah: Brezovica, Dobrova-
Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Medvode, Škofljica ter treh občinah nedružbenicah: 
Vodice, Ig in Velike Lašče.     
V okviru dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov Snaga Ljubljana izvaja tudi ločeno zbiranje 
odpadkov, ki se  v predelavo predajo pooblaščenim podjetjem. Ostanki mešanih komunalnih 
odpadkov pa se odlagajo na odlagališče nenevarnih komunalnih odpadkov Barje.  
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gospodarske 
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Prihodki 10.217.085 3.995.971 3.037.306 4.818.048 451.607 3.637.022

Odhodki 12.609.513 4.816.503 3.037.306 4.818.048 451.607 2.804.546

Rezultat -2.392.428 -820.532 0 0 0 832.476
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Fizični obseg 
 
Podatki o masi zbranih in odpeljanih odpadkov kažejo na uspešno realizacijo s poslovnim 
načrtom predvidenega obsega storitev. V obravnavanem obdobju je bila presežena 
načrtovana masa zbranih in odpeljanih odpadkov, še bolj vzpodbudno pa je dejstvo, da je 
presežena tudi masa ločeno zbranih odpadkov.  
 
Masa zbranih in odpeljanih odpadkov  

 
                                                                                                                                                                 Masa  v tonah 

  Leto 
2009 

Veljavni 
načrt 2009 

Leto 
2008 

Indeks 
L. 2009 
N. 2009 

Indeks 
L. 2009 
L. 2008 

1. Mešani komunalni odpadki - iz gospodinjstev 91.889 94.000 95.862 97,8 95,9 

  - od tega MKOG iz zbirnega centra 2.790 - -  - - 

2. Ostali komunalni in nekomunalni odpadki 24.482 19.890 22.208 120,9 108,3 

3. Kosovni odpadki - skupaj 7.790 8.400 8.108 91,8 95,1 

4. Papir, steklo in embalaža 15.897 15.000 13.308 106,0 119,5 

5. Biološki odpadki iz gospodinjstev 10.938 11.000 10.644 99,4 102,8 

6. Nevarni gospodinjski odpadki 86 90 88 95,6 97,7 

7. Drugi odpadki za predelavo (zbirni center)  4.650 4.510 4.914 103,1 94,6 

8. Skupaj zbrani vsi odpadki  
(1.+2.+3.+4.+5.+6.+.7) 

155.732 152.890 155.132 101,5 100,1 

9. Skupaj zbrani odpadki iz gospodinjstev 
(1.+3.+4.+5.+6.+7.) 

131.250 133.000 132.924 98,6 98,7 

10. Neodloženi odpadki (4.+5.+6.+.7.) 31.571 30.600 28.954 103,2 109,0 

11. Delež neodloženih odpadkov - v % (10./9.) 24,1 23,0 21,8 104,6 110,5 

 
V okviru dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov je bilo v letu 2009 zbranih in odpeljanih 
nekoliko več odpadkov, kot smo načrtovali in enako kot v predhodnem letu. Predvsem je bilo 
manj zbranih mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, kar je tudi eden od ciljev 
podjetja ter s tem v zvezi povečanje ločeno zbranih odpadkov. Delež neodloženih odpadkov 
je znašal 24,1 %, kar je nad ciljem in tudi več kot leta 2008. 
 
Snaga Ljubljana, skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb MOL-a, v okviru te 
dejavnosti sanira tudi črna odlagališča, stroški sanacije pa se pokrivajo s proračunskimi 
sredstvi MOL-a. V letu 2009 smo na celotnem območju MOL-a sanirali skupno 93 črnih 
odlagališč, v predhodnem letu pa 146.  
 

Prostornina v m3 

  
Leto 
2009 

Veljavni 
načrt 2009 

Leto 
2008 

Indeks 
L. 2009 
N. 2009 

Indeks 
L. 2009 
L. 2008 

1. Mešani komunalni odpadki - iz gospodinjstev 1.396.200 1.405.000 1.404.705 99,4 99,4 

 
V letu 2009 je znašala obračunska prostornina posod 1.396.200 m3, kar je za 0,6 % manj kot 
smo načrtovali. Obračunska prostornina predstavlja prostornino nameščenih posod za MKOG 
ob upoštevanju pogostosti praznjenja. Iz tega naslova je bilo zbranih in odpeljanih 89.099 
ton MKOG, kar je  63,82 kg/m3 obračunske prostornine.   
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Gibanje števila posod po letih od 2005 do 2009

 
Tudi v letu 2009 se nadaljuje trend naraščanja števila nameščenih posod za ločene frakcije in 
biološko razgradljive odpadke iz gospodinjstev ter s tem v zvezi povečanje stroškov v zvezi s 
praznjenjem posod.  
 
Storitve zbiranja in prevoza odpadkov iz proizvodnje obrti in storit
(POSD) 

  

1. Samonakladalna vozila 

2. Kotalni prekucniki 

1-2 Skupaj 

 
Zadnja leta opažamo trend zmanjševanja števila
samonakladalnimi vozili ter naraščanje števila odvoz
posledica racionalizacije sistema 
in odpeljanih 1.196,61 kg/vožnjo
 
V letu 2009 smo s premičnim
kar je za 4,4 % manj od načrtovane in 
 
Struktura nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v letu 2009
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Gibanje števila posod po letih od 2005 do 2009, po stanju konec leta 

adaljuje trend naraščanja števila nameščenih posod za ločene frakcije in 
biološko razgradljive odpadke iz gospodinjstev ter s tem v zvezi povečanje stroškov v zvezi s 

Storitve zbiranja in prevoza odpadkov iz proizvodnje obrti in storit

Leto 
2009 

Veljavni 
načrt 2009 

Leto 
2008 

16.048 17.370 16.995

2.941 2.066 2.612

18.989 19.436 19.607

ažamo trend zmanjševanja števila odvozov odpadkov
ter naraščanje števila odvozov s kotalnimi prekucniki
sistema zbiranja odpadkov. V letu 2009 je bilo v povprečju zbranih 

.196,61 kg/vožnjo odpadkov iz POSD. 

smo s premičnim vozilom in na zbirnem centru Barje skupaj zbrali 86 ton NGO, 
načrtovane in za 2,3 % manj kot v letu 2008. 

Struktura nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v letu 2009 

40.172 41.208 42.016

15.004 15.298 16.282

4.900 5.415 6.155

2006 2007 2008

Posode za MKOG Posode za bio odpadke Posode za LZF

Barve in topila 
33,3%

Baterije 
6,8%

Jedilno olje in maščobe 
4,3%

Laboratorijske kemikalije
4,3% Kozmetična sredstva in 

čistila 
3,2%

Zdravila 
3,2%

Embalaža, ki vsebuje 
ostanke nevarnih snovi 

2,7%

Zaoljene krpe 
in oljni filtri

0,8%

Fluorescentne 
sijalke
1,1%

Ostri predmeti (injekcije) 

Neklorirana motorna olja 

Drugo
7,0%

                                                                                                                 LETNO POROČILO 2009 

 

adaljuje trend naraščanja števila nameščenih posod za ločene frakcije in 
biološko razgradljive odpadke iz gospodinjstev ter s tem v zvezi povečanje stroškov v zvezi s 

Storitve zbiranja in prevoza odpadkov iz proizvodnje obrti in storitvenih dejavnosti 

Št. voženj 
Indeks 
L. 2009 
N. 2009 

Indeks 
L. 2009 
L. 2008 

16.995 92,4 94,4 

2.612 142,4 112,6 

19.607 97,7 96,8 

odpadkov iz POSD s 
s kotalnimi prekucniki, kar je 

V letu 2009 je bilo v povprečju zbranih 

vozilom in na zbirnem centru Barje skupaj zbrali 86 ton NGO, 
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Konec leta 2010 načrtujemo nabavo novega vozila za zbiranje NGO. Nabava modernejšega, 
ljudem prijaznejšega mobilnega vozila nam bo v letu 2011 omogočila, da zgostimo mrežo 
prevzemnih mest in povečamo frekvenco prevzemanja NGO na posameznih lokacijah in s 
tem damo občanom damo več možnosti za oddajo NGO. 
 
Dejavnost zbiranja in prevoza odpadkov je v letu 2009 dosegla negativen poslovni rezultat, ki 
je glede na načrtovani rezultat in rezultat leta 2008 slabši predvsem zaradi višjih stroškov, 
prihodki od prodaje storitev pa so na ravni leta 2008. Povečanje stroškov je predvsem 
posledica povečanega obsega storitev zbiranja in prevoza bioloških odpadkov in ločenih 
frakcij  ter s tem v zvezi povečanja stroškov dela in stroškov amortizacije. 
 
 
Masa in prostornina mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, bioloških odpadkov 
ter papirja, stekla in embalaže od leta 2004 do leta 2009, ki jih zbere Snaga Ljubljana 

 
 
 
Od leta 2004 dalje, od uvedbe ločenega zbiranja odpadkov iz gospodinjstev beležimo 
konstantno rast zbranih odpadkov, zaradi povečevanja deleža izločenih odpadkov, pa 
posledično zmanjševanje količine odloženih odpadkov, kar potrjuje sprejeto strategijo 
podjetja minimizacije odloženih odpadkov. 
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Poslovanje  
 
Izkaz poslovnega izida za dejavnost zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov   

 
Zneski v EUR 

  
Leto 
2009 

Veljavni 
načrt 2009 

Leto 
2008 

Indeks 
L. 2009 
N. 2009 

Indeks 
L. 2009 
L. 2008 

1. Čisti prihodki od prodaje 9.687.825 9.708.119 10.365.818 99,8 93,5 

b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne 
službe 

8.896.281 9.437.689 9.956.066 94,3 89,4 

č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti 

787.581 268.208 405.215 293,6 194,4 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 3.962 2.222 4.538 178,4 87,3 

4. Drugi poslovni prihodki 
(s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.) 

341.909 197.781 141.822 172,9 241,1 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 4.393.640 4.404.167 4.134.508 99,8 106,3 

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter 
stroški porabljenega materiala povezani z drugimi 
podjetji 

2.017.883 2.213.908 2.043.907 91,1 98,7 

b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji 2.375.758 2.190.260 2.090.602 108,5 113,6 

6. Stroški dela 6.424.915 6.192.803 5.736.542 103,7 112,0 

a) Stroški plač 4.658.835 4.464.692 4.094.103 104,3 113,8 

b) Stroški socialnih zavarovanj  846.780 812.476 805.680 104,2 105,1 

b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj 507.444 458.600 446.207 110,7 113,7 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj 339.337 353.875 359.472 95,9 94,4 

c) Drugi stroški dela 919.300 915.635 836.760 100,4 109,9 

7. Odpisi vrednosti 1.527.900 1.389.227 1.130.662 110,0 135,1 

a) Amortizacija  1.358.632 1.238.496 978.552 109,7 138,8 

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 

8.596 0 0 - - 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

160.673 150.731 152.110 106,6 105,6 

8. Drugi poslovni odhodki 252.806 67.760 174.634 373,1 144,8 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  252.806 67.760 174.634 373,1 144,8 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 43.729 25.409 29.201 172,1 149,8 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 43.729 25.409 29.201 172,1 149,8 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 2.670 2.670 6.881 100,0 38,8 

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 2.670 2.670 6.881 100,0 38,8 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 51 82 72 62,4 71,2 

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti 

51 82 72 62,4 71,2 

15. Drugi prihodki  143.623 99.812 125.517 143,9 114,4 

16. Drugi odhodki 7.529 12.310 5.364 61,2 140,4 

17. Davek iz dobička 0 0 0 - - 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja                                             (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17) -2.392.428 -2.037.898 -526.304 117,4 454,6 

 
Dejavnost zbiranja in prevoza odpadkov je v letu 2009 dosegla negativen poslovni rezultat, ki 
je glede na načrtovani rezultat slabši za 17,4 % predvsem zaradi višjih stroškov dela in 
stroškov amortizacije. 

 
Glede na leto 2008 pa so nižji prihodki od prodaje storitev ter višji stroški dela in 
amortizacije, kar je prispevalo k dosti večji izgubi v letu 2009 v primerjavi z letom poprej. 
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� Odlaganje odpadkov na odlagališču Barje 
 
Dejavnost evidentiramo ločeno za: 
1. Gospodarsko javno službo (GJS): odlaganje komunalnih odpadkov in  
2. Drugo gospodarsko dejavnost (DGD): odlaganje nekomunalnih odpadkov ter proizvodnjo 

električne energije. 
 
 
Fizični obseg  
 
Snaga Ljubljana je v letu 2009 sprejemala in na odlagališče Barje odlagala odpadke iz 
Mestne občine Ljubljana in šestih občin družbenic: Brezovice, Dobrove-Polhov Gradec, Dola 
pri Ljubljani, Horjula, Medvod, Škofljice ter petih občin nedružbenic: Iga, Velikih Lašč, Vodic, 
Kamnika in Komende. Po poteku pogodbe o odlaganju odpadkov na odlagališče Barje 
občinama Kamniku in Komendi v prvi polovici leta 2009, je občina Komenda prenehala z 
odlaganjem odpadkov na odlagališču Barje meseca aprila 2009, občina Kamnik pa meseca 
julija 2009. 
 
V letu 2009 je bilo v okviru dejavnosti odlaganja odpadkov sprejetih 158 tisoč ton odpadkov, 
od tega 77,9 % komunalnih odpadkov in 22,1 % nekomunalnih odpadkov.  
 
Masa sprejetih in odloženih komunalnih in nekomunalnih odpadkov na odlagališču Barje 
 

Masa v tonah 

  
Leto 
2009 

Veljavni 
načrt 2009 

Leto 
2008 

Indeks 
L. 2009 
N. 2009 

Indeks 
L. 2009 
L. 2008 

1. Mešani komunalni odpadki iz gospodinjstev  in njim podobni 93.927 108.250 108.330 86,8 86,7 

 - od tega MOL in občine družbenice 88.100 92.825 94.397 94,9 93,3 

 - od tega občine nedružbenice 5.827 15.425 13.933 37,8 41,8 

2. Mešani komunalni odpadki iz POSD in ostali 18.995 22.890 22.699 83,0 83,7 

3. Kosovni odpadki 8.451 9.450 8.823 89,4 95,8 

4. Zemlja in kamenje  410 1.500 1.291 27,3 31,8 

5. Drugi nenevarni odpadki 0 2 0 0,0 #DEL/0! 

6. Odpadki za predelavo (ploščad) 1.628 2.034 1.686 80,0 96,6 

I. Sprejeti komunalni odpadki 123.411 144.126 142.829 85,6 86,4 

1. Mešani gradbeni odpadki in ruševine 22.428 26.800 26.802 83,7 83,7 

2. Pepel, mulji iz čistilnih naprav  in peskolovov 1.902 2.532 2.667 75,1 71,3 

3. Drugi nenevarni odpadki 8.908 6.960 7.780 128,0 114,5 

4. Odpadki za predelavo (ploščad) 1.778 2.073 2.962 85,8 60,0 

II. Sprejeti nekomunalni odpadki 35.016 38.365 40.211 91,3 87,1 

III.  Skupaj sprejeti odpadki (I.+II.) 158.427 182.491 183.040 86,8 86,6 

1. Drugi odpadki za predelavo (ploščad) 3.406 4.107 4.648 82,9 73,3 

2. Drugi odpadki za predelavo (iz odlagalnih polj) 1.452 871 982 166,8 148,0 

3. Pometnine 243 860 1.342 28,2 18,1 

IV. Neodloženi odpadki 5.101 5.838 6.972 87,4 73,2 

V. Odloženi odpadki (III.-IV.) 153.326 176.653 176.068 86,8 87,1 

       

 
V letu 2009 beležimo zmanjšanje mase sprejetih odpadkov tako v primerjavi z načrtovano 
maso kakor tudi v primerjavi z letom 2008 predvsem zaradi manj sprejetih mešanih 
komunalnih odpadkov iz gospodinjstev. 
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Opažamo tudi trend zmanjševanja
pripeljanega lesa na ploščad odlagališča
meri odvisna od odkupnih cen lesa.
radikalno spremenilo. Do julija 2008 smo za sekance oz. neobdelan lesni odpad podjetjem 
končnim odstranjevalcem  - 
višek lesa, kar posledično pomeni, da je storitev odvoza sekancev potrebno plačati. 
Povprečna cena v letu 2009 je 
 
V letu 2009 se je zaradi prepovedi odlaganja blata iz čistilnih naprav na odlagališče Barje 
odlaganje le-tega postopoma zmanjš
odlaganju odpadkov na odlagališčih prenehal odlagati 
 
Uspešni smo bili pri izločanju odpadkov iz odlagalnih polj. V obravnavanem obdobju smo 
izločili za 66,8 % več odpadkov za predelavo, kot je bilo načrtovano, to pa nam je uspelo 
doseči predvsem zaradi nabave še enega bagra
strojne opreme. 
 
Masa izločenih odpadkov iz odlagalnih polj na odlagališču

 
V letu 2009 je bila masa odloženih 
komunalnih odpadkov in odloženih azbestno
okoljevarstvenim dovoljenjem
 

Vrsta odpadka 
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Opažamo tudi trend zmanjševanja sprejetih odpadkov iz POSD ter odpadkov za predelavo t.j. 
a na ploščad odlagališča. Masa sprejetih odpadkov za predelavo je v večji 

meri odvisna od odkupnih cen lesa. Na področju odstranjevanja lesnih odpadkov se je stanje 
radikalno spremenilo. Do julija 2008 smo za sekance oz. neobdelan lesni odpad podjetjem 

 zaračunavali 4,00 EUR/tono, trenutne razmere pa kažejo na 
no pomeni, da je storitev odvoza sekancev potrebno plačati. 

v letu 2009 je za oddajo lesa znašala 11,12 EUR/tona. 

2009 se je zaradi prepovedi odlaganja blata iz čistilnih naprav na odlagališče Barje 
tega postopoma zmanjševalo, saj se je ta odpadek skladno z Uredbo o 

odlaganju odpadkov na odlagališčih prenehal odlagati julija 2009.  

Uspešni smo bili pri izločanju odpadkov iz odlagalnih polj. V obravnavanem obdobju smo 
% več odpadkov za predelavo, kot je bilo načrtovano, to pa nam je uspelo 
em zaradi nabave še enega bagra in znižanja ur vzdrževanja oz. popravil 

z odlagalnih polj na odlagališču Barje od leta 2005 do 

V letu 2009 je bila masa odloženih gradbenih odpadkov, nenevarnih odpadkov, preostankov 
komunalnih odpadkov in odloženih azbestno-cementnih odpadkov manjša
okoljevarstvenim dovoljenjem (OVD) za obratovanje odlagališča Barje. 

Dovoljeno odložiti po OVD 
v letu 2009 

Dejansko o

155.767 
16.960 
43.369 
2.800 

218.896 

Leto 2005 Leto 2006 Leto 2007 Leto 2008 Leto 2009
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6
8
,9
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9
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2
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odpadkov za predelavo t.j. 
. Masa sprejetih odpadkov za predelavo je v večji 

Na področju odstranjevanja lesnih odpadkov se je stanje 
radikalno spremenilo. Do julija 2008 smo za sekance oz. neobdelan lesni odpad podjetjem - 

zaračunavali 4,00 EUR/tono, trenutne razmere pa kažejo na 
no pomeni, da je storitev odvoza sekancev potrebno plačati. 

2009 se je zaradi prepovedi odlaganja blata iz čistilnih naprav na odlagališče Barje 
evalo, saj se je ta odpadek skladno z Uredbo o 

Uspešni smo bili pri izločanju odpadkov iz odlagalnih polj. V obravnavanem obdobju smo 
% več odpadkov za predelavo, kot je bilo načrtovano, to pa nam je uspelo 

ur vzdrževanja oz. popravil 

od leta 2005 do 2009 

 

gradbenih odpadkov, nenevarnih odpadkov, preostankov 
manjša, kot je dovoljena z 

Masa v tonah 
Dejansko odloženo  

v letu 2009 
120.089 
10.810 
19.618 
2.809 

153.326 

Leto 2009
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� Odlaganje komunalnih odpadkov (GJS) 
 
Fizični obseg 

 
Masa sprejetih in odloženih komunalnih odpadkov 
 

Masa v tonah 

  Leto 
2009 

Načrt 
2009 

Leto 
2008 

Indeks 
L. 2009 
N. 2009 

Indeks 
L. 2009 
L. 2008 

1. Mešani komunalni odpadki iz gospodinjstev in njim 
podobni 

88.100 92.825 94.397 94,9 93,3 

2. Mešani komunalni odpadki iz POSD in ostali 18.995 22.890 22.699 83,0 83,7 

3. Kosovni odpadki 8.451 9.450 8.823 89,4 95,8 

4. Zemlja in kamenje 410 1.500 1.291 27,3 31,8 

5. Pepel, mulji iz ČN in peskolovov 0 0 0 #- 0,0 

6. Drugi nenevarni odpadki 0 2 0 0,0 0,0 

7. Odpadki za predelavo (ploščad) 1.628 2.034 1.686 80,0 96,6 

I. Sprejeti komunalni odpadki 117.584 128.701 128.896 91,4 91,2 

1. Drugi odpadki za predelavo (ploščad) 1.628 2.034 1.686 80,0 96,6 

2. Drugi odpadki za predelavo (iz odlagalnih polj) 1.452 871 982 166,7 147,9 

3. Pometnine 243 860 1.342 28,2 18,1 

II. Izločeni odpadki 3.323 3.765 4.010 88,3 82,9 

III. Odloženi odpadki  (I-II) 114.261 124.936 124.886 91,5 91,5 

 
 
Poslovanje 

 
V letu 2009 je Snaga Ljubljana z izvajanjem dejavnosti odlaganja komunalnih odpadkov 
ustvarila izgubo v višini 0,8 mio EUR. Glede na načrtovani poslovni rezultat je izguba v letu 
2009 manjša predvsem zaradi nižjih stroškov amortizacije od predvidenih, v primerjavi z 
letom 2008 pa večja predvsem zaradi višjih stroškov storitev vzdrževanja in stroškov dela. 
 
Skladno s sklepom Sveta ustanoviteljev se ugotovljena izguba na gospodarskih javni službi 
odlaganja komunalnih odpadkov prednostno pokriva z dobičkom, ustvarjenim na drugih 
gospodarskih dejavnostih t.j. dejavnosti odlaganja nekomunalnih odpadkov in proizvodnje 
električne energije v višini 820.532 EUR in manjkajoča sredstva do pozitivne ničle z drugimi 
poslovnimi prihodki iz naslova zmanjšanja dolgoročnih poslovnih obveznosti za osnovna 
sredstva v upravljanju v višini 26.134 EUR. 
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Izkaz poslovnega izida za dejavnost odlaganja komunalnih odpadkov 
 

Zneski v EUR 

  Leto 
2009 

Veljavni 
načrt 2009 

Leto 
2008 

Indeks 
L. 2009 
N. 2009 

Indeks 
L. 2009 
L. 2008 

1. Čisti prihodki od prodaje 3.743.134 4.011.645 3.733.855 93,3 100,2 

b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne 
službe 

3.666.457 3.940.787 3.650.216 93,0 100,4 

č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti 

75.138 69.938 81.996 107,4 91,6 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 1.540 920 1.642 167,3 93,8 

4. Drugi poslovni prihodki 
(s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.) 

165.767 72.936 78.953 227,3 210,0 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 1.864.588 2.021.790 1.722.564 92,2 108,2 

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter 
stroški porabljenega materiala povezani z drugimi 
podjetji 

334.485 450.434 405.804 74,3 82,4 

b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji 1.530.103 1.571.356 1.316.760 97,4 116,2 

6. Stroški dela 1.206.559 1.194.456 1.095.009 101,0 110,2 

a) Stroški plač 921.275 913.006 819.529 100,9 112,4 

b) Stroški socialnih zavarovanj  163.153 160.765 164.126 101,5 99,4 

b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj 95.839 88.399 85.801 108,4 111,7 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj 67.314 72.366 78.325 93,0 85,9 

c) Drugi stroški dela 122.132 120.685 111.353 101,2 109,7 

7. Odpisi vrednosti 1.698.630 1.866.645 1.639.610 91,0 103,6 

a) Amortizacija  1.494.424 1.825.856 1.587.517 81,8 94,1 

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 

611 0 0 - - 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

203.595 40.790 52.094 499,1 390,8 

8. Drugi poslovni odhodki 39.138 46.828 63.502 83,6 61,6 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  39.138 46.828 63.502 83,6 61,6 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 78.000 82.076 173.651 95,0 44,9 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 78.000 82.076 173.651 95,0 44,9 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 4.491 3.786 11.221 118,6 40,0 

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 4.491 3.786 11.221 118,6 40,0 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 15 26 24 58,9 63,5 

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti 

15 26 24 58,9 63,5 

15. Drugi prihodki  9.069 4.351 17.279 208,4 52,5 

16. Drugi odhodki 3.081 15.261 8.291 20,2 37,2 

17. Davek iz dobička 0 0 4.040 - 0,0 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja                                             (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17) -820.532 -977.784 -540.524 83,9 151,8 
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� Urejanje in čiščenje občinskih cest v  Mestni občini Ljubljana 
 
Storitve gospodarske javne službe urejanja in čiščenja občinskih cest se izvajajo na področju  
MOL skladno s sprejetim izvedbenim programom in pokrivajo s proračunskimi sredstvi MOL.  
 
Aprila 2009 je bil s strani MOL, Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, potrjen 
izvedbeni program za leto 2009, na podlagi katerega je bila maja 2009 sklenjena pogodba o 
urejanju in čiščenju občinskih cest za leto 2009 v višini 2.493.019,00 EUR vključno s 
pokrivanjem stroškov za del opravljenih in neplačanih storitev v letu 2008 v znesku 
67.508,25 EUR.  
 
Septembra 2009 je bil sprejet rebalans izvedbenega programa v višini 400.000,00 EUR z 
DDV, namenjen pokrivanju stroškov izvajanja dodatnih storitev čiščenja in urejanja občinskih 
cest v višini 385.000,00 EUR in urejanja javnih sanitarij v višini 15.000,00 EUR. Na podlagi 
rebalansa izvedbenega programa je bil oktobra 2009 podpisan Aneks št. 1 k pogodbi. 
 
 
Fizični obseg 
 
Urejanje in čiščenje občinskih cest     

V urah 

 Naziv storitve Leto 
2009 

Načrt 
2009 

Leto 
2008 

Indeks 
L. 2009 
N. 2009 

Indeks 
L. 2009 
L. 2008 

1. Ročno pometanje 50.097 51.426 46.787 97,4 107,1 

2. Strojno pometanje 16.123 15.837 14.520 101,8 111,0 

3. Spiranje 892 996 968 89,6 92,1 

4. Redno čiščenje - tovorna vozila* 30.050 26.561 26.846 113,1 111,9 

5. Vzdrževanje javnih površin v okviru akcije »ZLL«* 5.986 5.848 3.342 102,4 179,1 

6. Čiščenje podhodov in odstranjevanje grafitov* 6.327 5.633 7.617 112,3 83,1 

7. Vzdrževanje brežin* 3.823 4.090 5.190 93,5 73,7 

8. Čiščenje kolumen od podzemnih zbiralnic 56 250 0 22,4 - 

I. Skupaj storitve GJS  113.354 110.640 105.270 102,5 107,7 

II. Storitve za individualne naročnike 1.906 2.426 1.614 78,6 118,1 

III. Vse skupaj (I.+II.) 115.260 113.066 106.884 101,9 107,8 

*Vključno s storitvami, opravljenimi s podizvajalci 

 
Na področju urejanja in čiščenja javnih površin smo si prizadevali združiti izvajanja storitev 
urejanja in čiščenja občinskih cest ter javnih zelenih površin ter s tem doseči sinergijo pri 
čiščenju vseh javnih površin. Storitve GJS urejanja in čiščenja občinskih cest v MOL smo 
izvajali skladno z izvedbenim programom, ki ga je mesečno potrjeval MOL, Oddelek za 
gospodarske dejavnosti in promet, zaradi tega beležimo odmike opravljenih storitev glede na 
obseg, ki smo ga predvideli s poslovnim načrtom za leto 2009. 
 
Zagotavljanje višjega komunalnega  standarda na zahtevo MOL-a v letu 2009 v primerjavi z 
letom 2008 se odraža tudi na povečanem obsegu storitev ročnega in strojnega pometanja. Z 
marcem 2009 smo na področju čiščenja brežin izvedli racionalizacijo dela. Tako namesto 
dveh izvajalcev storitev čiščenja brežin (čiščenje in varovanje) storitev opravlja le en 
izvajalec, zaradi česar se je znižalo število ur in posledično tudi stroški. Poleg obsega storitev 
urejanja in čiščenja javnih površin, izkazanega v urah, je Snaga Ljubljana v letu 2009 
vzdrževala 900 koškov ter na novo postavila in nadomestila skupaj 84 koškov za odpadke, 
kar je več od načrtovanega vendar manj kot v letu 2008. 
V okviru te dejavnosti je bilo v letu 2009 zbranih in odpeljanih 5.323 ton komunalnih 
odpadkov, od tega na odlagališču Barje odloženih 3.777 ton. 
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Na področju urejanja in čiščenja občinskih cest je bilo v letu 2009 glede na potrjeni  
izvedbeni programom za leto 2009 opravljenih za  200.973,09 EUR z DDV  več storitev, kar 
pomeni, da bodo stroški opravljanja storitev v navedeni vrednosti, pokriti s proračunskimi 
sredstvi MOL-a za leto 2010. 
 
 
Poslovanje  
 
Izkaz poslovnega izida za dejavnost urejanja in čiščenja občinskih cest  
 

Zneski v EUR 

  
Leto 
2009 

Veljavni 
načrt 2009 

Leto 
2008 

Indeks 
L. 2009 
N. 2009 

Indeks 
L. 2009 
L. 2008 

1. Čisti prihodki od prodaje 2.540.222 2.213.607 2.488.628 114,8 102,1 

b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne 
službe 

2.372.985 1.996.117 2.319.763 118,9 102,3 

č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti 

166.196 216.982 167.820 76,6 99,0 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 1.042 508 1.045 205,0 99,6 

4. Drugi poslovni prihodki 
(s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.) 

60.415 13.266 25.089 455,4 240,8 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 889.763 882.834 981.177 100,8 90,7 

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter 
stroški porabljenega materiala povezani z drugimi 
podjetji 

364.153 340.145 300.904 107,1 121,0 

b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji 525.610 542.688 680.273 96,9 77,3 

6. Stroški dela 1.735.137 1.521.749 1.486.293 114,0 116,7 

a) Stroški plač 1.280.784 1.107.643 1.079.919 115,6 118,6 

b) Stroški socialnih zavarovanj  228.344 197.291 207.097 115,7 110,3 

b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj 134.852 109.498 112.550 123,2 119,8 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj 93.492 87.793 94.547 106,5 98,9 

c) Drugi stroški dela 226.009 216.815 199.277 104,2 113,4 

7. Odpisi vrednosti 321.106 268.786 269.236 119,5 119,3 

a) Amortizacija  302.679 264.880 265.696 114,3 113,9 

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 

731 0 0 - - 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

17.695 3.906 3.540 453,1 499,9 

8. Drugi poslovni odhodki 87.202 20.192 231.583 431,9 37,7 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  87.202 20.192 231.583 431,9 37,7 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 4.842 4.844 10.336 100,0 46,8 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 4.842 4.844 10.336 100,0 46,8 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 198 198 510 100,0 38,8 

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 198 198 510 100,0 38,8 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 10 29 24 35,7 44,4 

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti 

10 29 24 35,7 44,4 

15. Drugi prihodki  431.827 465.437 22.446 92,8 1.923,9 

16. Drugi odhodki 3.890 3.367 1.519 115,5 256,1 

17. Davek iz dobička 0 0 0 - - 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja                                             (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17) 0 0 -423.843 - - 

 
Dejavnost urejanja in čiščenja občinskih cest je v letu 2009 izkazovala pozitivno ničlo, kar je 
bilo predvideno tudi s poslovnim načrtom za leto 2009. V primeru, da izguba ne bi bila 
pokrita z zmanjšanjem dolgoročnih obveznosti do MOL, bi ta dejavnost izkazovala izgubo v 
višini 428.957 EUR, kar bi bila nekoliko višja izguba kot leta 2008.   
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� Urejanje in čiščenje javnih zelenih površin v Mestni občini Ljubljana 
 
Storitve gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin je Snaga 
Ljubljana izvajala na področju MOL-a skladno s sprejetim izvedbenim programom in 
predvidenimi proračunskimi sredstvi MOL-a za leto 2009.  
 
Julija 2009 je bil s strani MOL, Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet potrjen letni 
izvedbeni program urejanja in čiščenja javnih zelenih površin za leto 2009 in tudi sklenjena 
Pogodba o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin na območju MOL-a, s katero so bila 
zagotovljena proračunska sredstva za leto 2009 v višini 3.726.415,00 EUR. 
 
Septembra 2009 je bil sklenjen Aneks št. 1 k pogodbi, s katerim je bilo določeno, da se za 
izvajanje malih del v Četrtnih skupnostih zagotovi dodatnih 41.064,24 EUR proračunskih 
sredstev MOL-a. 
 
Oktobra 2009 je bil sklenjen še Aneks št. 2 k pogodbi, s katerim so bila zagotovljena dodatna 
proračunska sredstva MOL-a za obnovo obstoječih otroških igrišč, parkovne opreme ter 
sanacijo dela PST v skupni višini 405.203,74 EUR.  
 
Snaga Ljubljana je večji del storitev opravljala s podizvajalci, s katerimi je sklenila pogodbe o 
izvajanju sledečih storitev:  
• S podjetji Želva d.o.o., Tisa d.o.o. in Dobrovita Plus d.o.o. za izvajanje storitev: 

� Sklop 5 - vzdrževanje mestnega drevja, 
� Sklop 7 - vzdrževanje poti spomina in tovarištva (PST) in objektov komunalne 

opreme, 
� Sklop 8 - čiščenje centralnih ljubljanskih parkov, zelenic ob mestnih vpadnicah, 

vzdrževanje in praznjenje kontejnerjev za pse.  
• S podjetjem Komunalno podjetje Ljubljana d.d. za vzdrževanje javnih zelenih površin na 

območju MOL-a za izvajanje storitev: 
� Sklop 1 – park Tivoli, 
� Sklop 2 – ostali parki in ostale zelene površine, 
� Sklop 3 – otroška igrišča in parkovna oprema, 
� Sklop 4 – cvetoče grede in korita, 
� Sklop 6 – parkovni gozd in 
� Sklop 9 – vzdrževanje zelenih površin na otroških igriščih. 

 
Snaga Ljubljana od aprila 2009 v lastni režiji izvaja nadzor na izvajanjem storitev ter prazni 
koške in ureja in čisti parkovne površine – Šmartinski park, Trnovski pristan in Koseški bajer.  
 
V letu 2009 so se izvajale storitve na vseh devetih sklopih, skladno z izvedbenim programom 
ter skladno s pogodbami, sklenjenimi s podizvajalci, zavedajoč se, da bomo z izvajanjem te 
gospodarske javne službe ustvarili negativni poslovni rezultat, saj so cene storitev 
podizvajalcev višje od cen, priznanih s strani MOL-a.  
Z boljšo organizacijo dela smo poskrbeli za boljši standard čiščenja in vzdrževanja zelenic in v 
tej smeri povečali intenziteto čiščenja parkov, praznjenja košev na zelenicah ter razširili 
pobiranje odpadkov na mestnih vpadnicah.  
 
Tekom leta 2009 smo v novozgrajenih parkih postavljali novo opremo in  nove koše, ki jih je 
bilo potrebno dnevno prazniti,  več opreme pa smo zaradi vandalizma zamenjali in obnovili 
tudi v ostalih parkih.  
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Prav tako je bilo potrebno v novozgrajenih parkih vzdrževati peščene poti, na katerih so 
neurja v spomladanskih mesecih povzročila večjo škodo, predvsem na poteh v parku Tivoli.  
 
Zaradi velikega razkoraka med površinami, ki jih ima MOL v izvedbenem programu in 
dejanskimi podatki v katastru smo tudi v letu 2009 urejali in vzdrževali bistveno večje 
površine zelenic, drevja, poti in parkov, za katere pa tudi z rebalansom proračuna ni bilo 
predvidenih dovolj sredstev za pokrivanje teh del.  
 
Oktobra 2009 smo pričeli s posodabljanjem katastra zelenih površin ter aktivnostmi za 
prevzem vodenja le-tega. S postopno nabavo opreme bomo pripravili pogoje za prevzem 
košnje trave na mestnih vpadnicah, katere bomo prevzeli v vzdrževanje v letu 2010.  
 
V letu 2009 beležimo tudi povečane zahteve četrtnih skupnosti po obrezovanju drevja ter 
potrebe po postavitvi več pasjih kontejnerjev v stanovanjskih soseskah, kar presega 
predviden obseg teh storitev. 
 
V okviru te dejavnosti je bilo v letu 2009 zbranih in odpeljanih 108 ton komunalnih 
odpadkov, od tega na odlagališču Barje odloženih 103 tone. 
 
 
Poslovanje  
 
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih zelenih površin je v letu 2009 izkazovala pozitivno ničlo, 
kar je bilo predvideno tudi s poslovnim načrtom za leto 2009. V primeru, da izguba ne bi bila 
pokrita z zmanjšanjem dolgoročnih obveznosti do MOL, bi ta dejavnost izkazovala izgubo v 
višini 1.135.956 EUR.   
 
Snaga Ljubljana je postopoma pričela izvajati to dejavnost septembra 2008, zaradi tega je 
izkazovalo ustvarjene prihodke v višini 56.000 EUR in stroške v višini 70.931 EUR med stroški 
in prihodki dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest. 
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Izkaz poslovnega izida za dejavnost urejanja in čiščenja javnih zelenih površin  
 

Zneski v EUR 

  Leto 
2009 

Veljavni 
načrt 2009 

Leto 
2008 

Indeks 
L. 2009 
N. 2009 

Indeks 
L. 2009 
L. 2008 

1. Čisti prihodki od prodaje 3.652.713 3.579.130 - 102,1 - 

b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne 
službe 

3.581.376 3.518.007 - 101,8 - 

č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti 

69.831 60.298 - 115,8 - 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 1.506 824 - 182,7 - 

4. Drugi poslovni prihodki 
(s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.) 

24.258 2.247 - 1.079,6 - 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 4.371.724 3.710.652 - 117,8 - 

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter 
stroški porabljenega materiala povezani z drugimi 
podjetji 

37.729 27.902 - 135,2 - 

b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji 4.333.995 3.682.750 - 117,7 - 

6. Stroški dela 368.961 460.087 - 80,2 - 

a) Stroški plač 283.694 353.878 - 80,2 - 

b) Stroški socialnih zavarovanj  50.653 64.347 - 78,7 - 

b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj 29.746 36.298 - 81,9 - 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj 20.907 28.049 - 74,5 - 

c) Drugi stroški dela 34.614 41.862 - 82,7 - 

7. Odpisi vrednosti 64.265 65.360 - 98,3 - 

a) Amortizacija  60.261 64.462 - 93,5 - 

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 

405 0 - - - 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

3.599 898 - 400,6 - 

8. Drugi poslovni odhodki 12.944 5.497 - 235,5 - 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  12.944 5.497 - 235,5 - 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 2.903 95 - 3.046,9 - 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 2.903 95 - 3.046,9 - 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 0 - - - 

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 0 0 - - - 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 15 20 - 75,6 - 

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti 

15 20 - 75,6 - 

15. Drugi prihodki  1.138.174 663.506 - 171,5 - 

16. Drugi odhodki 139 3.363 - 4,1 - 

17. Davek iz dobička 0 0 - - - 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja                                             (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17) 0 0 - - - 
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� Urejanje javnih sanitarij - Mestna občina Ljubljana 
 

Vzdrževanje javnih sanitarij je v letu 2009 obsegalo čiščenje in vzdrževanje javnih sanitarij 
na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most in Plava laguna. Poleg navedenih 
lokacij smo vzdrževali tudi dve kemični sanitarni enoti na lokaciji Park Tivoli ob ribniku.  
 

Maja 2009 je bila z MOL, Oddelkom za gospodarske dejavnosti sklenjena pogodba o urejanju 
javnih sanitarij, s katero so bila zagotovljena proračunska sredstva za leto 2009 v višini 
246.981,00 EUR. 
 
Z Aneksom št. 1 k pogodbi o urejanju in čiščenju občinskih cest, zelenih površin ter urejanju 
javnih sanitarij na območju MOL v letu 2009, podpisanim 27.10.2009, je bilo predvideno še 
dodatnih 15.000 EUR proračunskih sredstev MOL-a. 
 
 
Fizični obseg 
 
V letu  2009 smo zabeležili 170.289 obiskov javnih sanitarij, kar je manj glede na veljavni 
načrt 2009 in tudi glede na enako obdobje preteklega leta.  
 
Število obiskov 

Št. obiskov 

  Leto 
2009 

Veljavni 
načrt 2009 

Leto 
2008 

Indeks 
L. 2009 
N. 2009 

Indeks 
L. 2009 
L. 2008 

1. Uporaba javnih sanitarij 170.289 227.815 226.893 74,7 75,1 

 
V letu 2009 je bilo za pokrivanje stroškov urejanja javnih sanitarij zaračunanih 21.473,58 
EUR z DDV več stroškov, kot je bilo predvideno s pogodbo o urejanju javnih sanitarij za leto 
2009. Zaradi tega bodo računi za pokrivanje teh stroškov v znesku 21.473,58 EUR z DDV 
plačani s strani MOL-a v letu 2010, kar pomeni iz proračunskih sredstev MOL-a za leto 2010. 
 

Število obiskov v javnih sanitarijah po posameznih lokacijah v  letu 2009 
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Poslovanje 
 
Izkaz poslovnega izida za dejavnost urejanja javnih sanitarij 
 

Zneski v EUR 

  Leto 
2009 

Veljavni 
načrt 2009 

Leto 
2008 

Indeks 
L. 2009 
N. 2009 

Indeks 
L. 2009 
L. 2008 

1. Čisti prihodki od prodaje 289.382 279.445 274.298 103,6 105,5 

b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne 
službe 

283.718 274.569 268.244 103,3 105,8 

č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti 

5.546 4.811 5.934 115,3 93,5 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 119 64 121 184,6 98,4 

4. Drugi poslovni prihodki 
(s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.) 

2.311 547 629 422,7 367,6 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 81.356 66.328 70.984 122,7 114,6 

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter 
stroški porabljenega materiala povezani z drugimi 
podjetji 

24.745 22.320 23.423 110,9 105,6 

b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji 56.611 44.007 47.561 128,6 119,0 

6. Stroški dela 338.194 324.987 303.636 104,1 111,4 

a) Stroški plač 240.645 228.930 211.428 105,1 113,8 

b) Stroški socialnih zavarovanj  44.115 42.277 41.979 104,3 105,1 

b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj 26.611 24.132 23.906 110,3 111,3 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj 17.504 18.145 18.073 96,5 96,9 

c) Drugi stroški dela 53.434 53.779 50.230 99,4 106,4 

7. Odpisi vrednosti 17.854 17.975 17.129 99,3 104,2 

a) Amortizacija  17.539 17.881 16.834 98,1 104,2 

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 

32 0 0 - - 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

283 94 295 300,6 96,2 

8. Drugi poslovni odhodki 14.191 1.719 4.636 825,7 306,1 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  14.191 1.719 4.636 825,7 306,1 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 21 7 35 278,3 59,9 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 21 7 35 278,3 59,9 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 0 0 - - 

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 0 0 0 - - 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 1 2 1 76,2 84,5 

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti 

1 2 1 76,2 84,5 

15. Drugi prihodki  159.893 131.273 320 121,8 50.032,6 

16. Drugi odhodki 10 262 0 3,9 3.035,1 

17. Davek iz dobička 0 0 0 - - 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja                                             
(1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17) 

0 0 -121.107 - 0,0 

 
Dejavnost urejanja in čiščenja javnih zelenih površin je v letu 2009 izkazovala pozitivno ničlo, 
kar je bilo predvideno tudi s poslovnim načrtom za leto 2009. V primeru, da izguba ne bi bila 
pokrita z zmanjšanjem dolgoročnih obveznosti do MOL, bi ta dejavnost izkazovala izgubo v 
višini 159.718 EUR, kar bi bila nekoliko višja izguba kot leta 2008.   
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2.5.2. Druge gospodarske dejavnosti 
 
� Dejavnost odlaganja nekomunalnih odpadkov3  
 

Fizični obseg 
 

Masa sprejetih in odloženih nekomunalnih odpadkov in komunalnih odpadkov iz občin 
nedružbenic  

 
Masa v tonah 

  Leto 
2009 

Načrt 
2009 

Leto 
2008 

Indeks 
L. 2009 
N. 2009 

Indeks 
L. 2009 
L. 2008 

1. Mešani komunalni odpadki iz gospodinjstev in njim 
podobni  

5.827 15.425 13.933 37,8 41,8 

2. Mešani gradbeni odpadki in ruševine 22.428 26.800 26.802 83,7 83,7 

3. Pepel, mulji iz ČN in peskolovov 1.902 2.532 2.667 75,1 71,3 

4. Drugi nenevarni odpadki 8.908 6.960 7.780 128,0 114,5 

5. Odpadki za predelavo (ploščad) 1.778 2.073 2.962 85,8 60,0 

I. Sprejeti odpadki 40.843 53.790 54.144 75,9 75,4 

1. Odpadki za predelavo (ploščad) 1.778 2.073 2.962 85,8 60,0 

II. Izločeni odpadki 1.778 2.073 2.962 85,8 60,0 

III. Odloženi odpadki  (I. - II.) 39.065 51.717 51.182 75,5 76,3 

 

V letu 2009 v okviru dejavnosti odlaganja nekomunalnih odpadkov izkazujemo znatno manj 
sprejetih odpadkov kot smo načrtovali in kot je bilo realizirano leta 2008. Glavni razlog je že 
omenjeno prenehanje odlaganja odpadkov s področja občin Kamnik in Komenda, opažamo 
pa tudi zmanjševanje sprejetih mešanih gradbenih odpadkov in ruševin. 

 
 

Poslovanje 
 

V letu 2009 je dejavnost odlaganja nekomunalnih odpadkov poslovala uspešno in dosegla 
čisti dobiček v višini 511.316 EUR. Ta rezultat je slabši od predvidenega in tudi doseženega v 
letu 2008 predvsem zaradi nižjih prihodkov od prodaje storitev zaradi prenehanja odlaganja 
odpadkov s strani omenjenih dveh občin.  
 
Dobiček te dejavnosti je namenjen za pokrivanje izgube na GJS odlaganje komunalnih 
odpadkov. 
 
Upoštevaje pokrivanje manjkajočih sredstev na GJS odlaganja komunalnih odpadkov v višini 
511.316 EUR pa dejavnost izkazuje pozitivno ničlo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 

3 Vključujoč tudi komunalne in nekomunalne odpadke iz občin nedružbenic JHL. 
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Izkaz poslovnega izida za dejavnost odlaganje nekomunalnih odpadkov  
 

Zneski v EUR 

  Leto 
2009 

Veljavni 
načrt 2009 

Leto 
2008 

Indeks 
L. 2009 
N. 2009 

Indeks 
L. 2009 
L. 2008 

1. Čisti prihodki od prodaje 2.101.355 3.402.598 3.036.381 61,8 69,2 

b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne 
službe 

0 0 0 - - 

č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti 

2.100.487 3.401.812 3.035.045 61,7 69,2 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 867 787 1.335 110,3 65,0 

4. Drugi poslovni prihodki 
(s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.) 

78.680 62.356 64.207 126,2 122,5 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 647.657 845.184 723.565 76,6 89,5 

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter 
stroški porabljenega materiala povezani z drugimi 
podjetji 

116.182 188.298 170.458 61,7 68,2 

b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji 531.475 656.886 553.107 80,9 96,1 

6. Stroški dela 419.093 499.327 459.960 83,9 91,1 

a) Stroški plač 320.001 381.671 344.244 83,8 93,0 

b) Stroški socialnih zavarovanj  56.670 67.206 68.941 84,3 82,2 

b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj 33.289 36.954 36.041 90,1 92,4 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj 23.381 30.252 32.901 77,3 71,1 

c) Drugi stroški dela 42.422 50.451 46.774 84,1 90,7 

7. Odpisi vrednosti 634.147 798.149 709.203 79,5 89,4 

a) Amortizacija  519.082 763.276 666.838 68,0 77,8 

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 

344 0 0 - - 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

114.721 34.873 42.364 329,0 270,8 

8. Drugi poslovni odhodki 167.666 547.778 456.833 30,6 36,7 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  167.666 547.778 456.833 30,6 36,7 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 199.010 126.869 271.944 156,9 73,2 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 199.010 126.869 271.944 156,9 73,2 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 2.531 3.236 9.125 78,2 27,7 

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 2.531 3.236 9.125 78,2 27,7 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 9 22 20 38,8 44,0 

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti 

9 22 20 38,8 44,0 

15. Drugi prihodki  5.110 3.720 14.052 137,4 36,4 

16. Drugi odhodki 1.736 13.047 6.742 13,3 25,8 

17. Davek iz dobička 0 0 170.506 - 0,0 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja                                             (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17) 511.316 888.799 850.631 57,5 60,1 
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� Proizvodnja električne energije 
 

Snaga Ljubljana proizvaja in prodaja električno energijo iz obnovljivih virov iz nadzorovano 
črpanega odlagališčnega plina, ki je posledica razkroja organskih, biološko razgradljivih 
sestavin odloženih komunalnih odpadkov. 
 

 

Fizični obseg 
 
Električno energijo, proizvedeno v plinski elektrarni na odlagališču nenevarnih odpadkov 
Barje, skoraj v celoti oddajamo v električno omrežje Elektro Ljubljana d.d., v manjši meri  
cca 3 % se je porabi za lastne potrebe obratovanja odlagališča Barje. 
 
Proizvodnja in prodaja električne energije 

V kWh 

  Leto 
2009 

Veljavni 
načrt 2009 

Leto 
2008 

Indeks 
L. 2009 
N. 2009 

Indeks 
L. 2009 
L. 2008 

1. Proizvedena električna energija 21.014.822 22.130.000 21.185.345 95,0 99,2 

2. Prodana električna energija 20.362.830 21.530.000 20.541.380 94,6 99,1 

 
Nekoliko nižja proizvodnja električne energije v letu 2009 je v glavnem posledica obratovanja 
plinskih agregatov na nižji ravni, zaradi nizke povprečne koncentracije metana v deponijskem 
plinu na področju I., II. in III. odlagalnega polja ter v relativno majhnem številu priključenih 
sond na aktivnem IV. in V. odlagalnem polju v prvi polovici leta. Zaradi neugodnih 
vremenskih pogojev in odlaganja odpadkov na površinah IV. in V. odlagalnega polja, kjer je 
vsebnost metana v deponijskem plinu najvišja, je bila tudi kvaliteta izčrpanega deponijskega 
plina občutno slabša. V mesecu februarju in marcu 2009 je bila zaradi sanacije kondenčnega 
lonca na 2 liniji dalj časa motena dobava oz. transport deponijskega plina, zaradi česar 
plinski motorji niso obratovali, kot je bilo predvideno. S priključitvijo dodatnih sond na plinsko 
mrežo z aktivnega IV. in V. odlagalnega polja smo se v zadnjem četrtletju 2009 povsem 
približali načrtovani proizvodnji ter jo v mesecu decembru 2009 že presegli za 9 %. 
 
Proizvedena in prodana električna energija po letih 
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Poslovanje  
 

Izkaz poslovnega izida za dejavnost proizvodnje električne energije 
 

Zneski v EUR 

  
Leto 
2009 

Veljavni 
načrt 2009 

Leto 
2008 

Indeks 
L. 2009 
N. 2009 

Indeks 
L. 2009 
L. 2008 

1. Čisti prihodki od prodaje 1.031.203 1.726.444 1.765.613 59,7 58,4 

b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne 
službe 

0 0 0 - - 

č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti 

1.030.778 1.726.046 1.764.836 59,7 58,4 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 425 398 778 106,9 54,7 

4. Drugi poslovni prihodki 
(s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.) 

22.194 16.435 17.020 135,0 130,4 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 316.020 472.491 313.325 66,9 100,9 

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter 
stroški porabljenega materiala povezani z drugimi 
podjetji 

220.527 67.924 133.404 324,7 165,3 

b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji 95.493 404.567 179.921 23,6 53,1 

6. Stroški dela 168.479 277.696 256.803 60,7 65,6 

a) Stroški plač 130.828 218.223 194.263 60,0 67,3 

b) Stroški socialnih zavarovanj  23.762 38.849 40.430 61,2 58,8 

b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj 14.159 21.552 20.944 65,7 67,6 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj 9.604 17.297 19.486 55,5 49,3 

c) Drugi stroški dela 13.889 20.624 22.110 67,3 62,8 

7. Odpisi vrednosti 362.673 385.798 362.914 94,0 99,9 

a) Amortizacija  361.189 385.364 361.234 93,7 100,0 

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 

131 0 0 - - 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

1.353 434 1.680 312,0 80,5 

8. Drugi poslovni odhodki 4.883 2.984 5.499 163,6 88,8 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  4.883 2.984 5.499 163,6 88,8 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 106.269 56.189 121.669 189,1 87,3 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 106.269 56.189 121.669 189,1 87,3 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 0 0 - - 

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 0 0 0 - - 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 4 58 41 7,3 10,3 

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti 

4 58 41 7,3 10,3 

15. Drugi prihodki  1.645 966 3.174 170,3 51,8 

16. Drugi odhodki 37 1.623 2 2,3 1.627,6 

17. Davek iz dobička 0 0 131.033 - 0,0 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja                                             (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17) 309.216 659.384 837.860 46,9 36,9 

 
Dejavnost proizvodnje električne energije je v letu 2009 dosegla pozitiven rezultat v višini 
309.216 EUR, ki pa je slabši v primerjavi z načrtovanim in doseženim v letu 2008. Glavni 
razlog je predvsem v nižjih prihodkih od prodaje električne energije zaradi nižje odkupne 
cene, kot je bila upoštevana pri izdelavi načrta za leto 2009, in kot je veljala v letu 2008. 
Povprečna odkupna cena električne energije je v letu 2009 znašala 0,0497 EUR/kWh, 
medtem, ko je povprečna veljavna cena v letu 2008 znašala 0,0841 EUR/kWh, kar je za  
40,9 % manj.  
 
Upoštevaje pokrivanje manjkajočih sredstev na GJS odlaganja komunalnih odpadkov v višini 
309.216 EUR pa dejavnost izkazuje pozitivno ničlo.  
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� Plakatiranje 
 

Fizični obseg 
 
V letu 2009 smo nalepili manj plakatov kot smo načrtovali in tudi manj kot leta 2008. Manjše 
število nalepljenih plakatov je posledica obnove ulic v mestnem središču, zaradi česar je bilo 
določeno obdobje v letu 2009 na voljo manj razpoložljivih plakatnih mest, v določeni meri pa 
se opaža tudi zmanjševanje povpraševanja. 
 
Število nalepljenih plakatov 

Št. plakatov 

  
Leto 
2009 

Veljavni  
načrt 2009 

Leto 
2008 

Indeks 
L. 2009 
N. 2009 

Indeks 
L. 2009 
L. 2008 

1. Plakatiranje 11.628 12.556 12.592 92,6 92,3 

 
 
Načrtovano in realizirano število nalepljenih plakatov v letu 2009 in 2008 

 
 
Poslovanje  
 
Dejavnost plakatiranja je v letu 2009 dosegla dobiček v višini 11.944 EUR, kar je slabši 
rezultat, kot je bilo načrtovano, ter tudi v primerjavi z letom 2008. Razlog je predvsem v 
hitrejšem naraščanju stroškov kot prihodkov. 
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Izkaz poslovnega izida za dejavnost plakatiranje 
 

Zneski v EUR 

  Leto 
2009 

Veljavni 
načrt 2009 

Leto 
2008 

Indeks 
L. 2009 
N. 2009 

Indeks 
L. 2009 
L. 2008 

1. Čisti prihodki od prodaje 82.555 77.073 82.398 107,1 100,2 

b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseženi z opravljanjem gospodarske javne 
službe 

0 0 0 - - 

č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti 

82.520 77.055 82.362 107,1 100,2 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 34 18 36 192,1 94,7 

4. Drugi poslovni prihodki 
(s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.) 

942 6.565 4.803 14,4 19,6 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 10.530 9.835 12.183 107,1 86,4 

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter 
stroški porabljenega materiala povezani z drugimi 
podjetji 

2.485 4.165 6.360 59,7 39,1 

b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji 8.044 5.670 5.823 141,9 138,1 

6. Stroški dela 25.811 22.526 22.788 114,6 113,3 

a) Stroški plač 19.120 17.207 16.645 111,1 114,9 

b) Stroški socialnih zavarovanj  3.734 2.863 3.282 130,4 113,8 

b.1
) 

Stroški pokojninskih zavarovanj 2.316 1.500 1.756 154,4 131,8 

b.2
) 

Drugi stroški socialnih zavarovanj 1.418 1.364 1.526 104,0 93,0 

c) Drugi stroški dela 2.956 2.455 2.860 120,4 103,4 

7. Odpisi vrednosti 16.164 11.179 10.954 144,6 147,6 

a) Amortizacija  9.797 8.207 7.317 119,4 133,9 

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 

9 0 0 - - 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

6.358 2.972 3.637 213,9 174,8 

8. Drugi poslovni odhodki 27.103 10.789 23.124 251,2 117,2 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  27.103 10.789 23.124 251,2 117,2 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 2.510 1.318 2.556 190,5 98,2 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 2.510 1.318 2.556 190,5 98,2 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 0 0 - - 

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 0 0 0 - - 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 0 0 79,4 81,1 

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti 

0 0 0 79,4 81,1 

15. Drugi prihodki  5.548 43 96 12.841,8 5.802,1 

16. Drugi odhodki 4 73 1 5,6 814,5 

17. Davek iz dobička 0 0 2.806 - 0,0 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja                                             (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17) 11.944 30.597 17.996 39,0 66,4 
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2.5.3. Ravnanje z odpadki - zbiranje, prevoz in odlaganje odpadkov   
 
Na področju ravnanja z odpadki tj. zbiranja, prevoza in odlaganja odpadkov smo 
tudi v letu 2009 sledili smernicam minimizacije deponiranja odpadkov in realizirali sledeči cilj:  
 
V letu 2009 beležimo 19,9-odstotno snovno izrabo odpadkov, ki je za 3,0-odstotne točke 
višja, kot je bila v letu 2008, in za 2,8-odstotne točke nad pričakovano vrednostjo. Večja 
snovna izraba je rezultat več ločeno zbranega papirja, stekla in embalaže ter bioloških 
odpadkov iz gospodinjstev. 
 
 
Zbirni pregled zbranih in odpeljanih odpadkov v okviru dejavnosti zbiranja in prevoza 
odpadkov ter sprejetih in odloženih odpadkov na odlagališču Barje  

 
Masa v tonah 

  
Leto 
2009 

Veljavni 
načrt 2009 

Leto 
2008 

Indeks 
L. 2009 
N. 2009 

Indeks 
L. 2009 
L. 2008 

1. Mešani komunalni odpadki iz gospod. in njim podobni 93.927 108.250 108.330 86,8 86,7 

 - od tega MKOG občine družbenice 88.100 92.825 94.397 94,9 93,3 

 - od tega MKOG občine nedružbenice 5.827 15.425 13.933 37,8 41,8 

2. Mešani komunalni odpadki iz POSD in ostali 18.996 22.890 22.699 83,0 83,7 

3. Kosovni odpadki 8.451 9.450 8.823 89,4 95,8 

4. Papir, steklo in embalaža 15.897 15.000 13.308 106,0 119,5 

5. Biološki odpadki iz gospodinjstev 12.241 11.000 10.643 111,3 115,0 

6. Nevarni gospodinjski odpadki 86 90 88 95,6 97,7 

7. Zemlja in kamenje  410 1.500 1.291 27,3 31,8 

8. Drugi nenevarni odpadki 0 2 0 0,0  
9. Odpadki za predelavo (zbirni center, ploščad) 6.278 6.544 6.601 95,9 95,1 

I. Zbrani in sprejeti  komunalni odpadki 156.286 174.726 171.783 89,4 91,0 

1. Mešani gradbeni odpadki in ruševine 22.428 26.800 26.802 83,7 83,7 

2. Pepel, mulji iz ČN in peskolovov 1.902 2.532 2.667 75,1 71,3 

3. Drugi nenevarni odpadki 8.908 6.960 7.780 128,0 114,5 

4. Odpadki za predelavo (ploščad) 1.778 2.073 2.962 85,8 60,0 

II. Zbrani in sprejeti  nekomunalni odpadki 35.016 38.365 40.211 91,3 87,1 

III.  Skupaj zbrani odpadki (I.+II.) 191.302 213.091 211.994 89,8 90,2 

1. Papir, steklo in embalaža 37.976 36.438 35.926 104,2 105,7 

2. Biološki odpadki iz gospodinjstev 15.897 15.000 13.308 106,0 119,5 

3. Nevarni gospodinjski odpadki 86 90 88 95,6 97,7 

4. Pometnine 243 860 1.342 28,2 18,1 

5. Drugi odpadki za predelavo (zbir. cen., ploščad, odlag. 
polja) 

9.509 9.488 10.545 100,2 90,2 

IV. Neodloženi odpadki 37.976 36.438 35.926 104,2 105,7 

V. Odloženi odpadki  (III. -IV.) 153.326 176.653 176.068 86,8 87,1 

VI. Snovna izraba odpadkov  - v % (IV./III.) 19,9 17,1 16,9 116,1 117,1 
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Masa zbranih in odloženih odpadkov iz gospodinjstev na prebivalca po občinah v l. 2009   

 

Vir: Podatki o številu prebivalcev so upoštevani na podlagi statističnih podatkov SURS-a, popis leta 2002. 
 

 
 
Masa vseh zbranih odpadkov iz posameznih občin od leta 2005 do 2009 
 

                           Masa v tonah 

Občina 
Leto            
2009 

Delež      
v % 

Leto            
2008 

Delež      
v % 

Leto            
2007 

Delež      
v % 

Leto            
2006 

Delež      
v % 

Leto           
2005 

Delež      
v % 

D r u ž b e n i c e            

Brezovica 3.693 1,9 3.725 1,8 3.093 1,4 3.140 1,6 2.642 1,4 

Dobrova-Polhov Gradec 2.192 1,1 2.022 1,0 1.832 0,9 1.748 0,9 1.611 0,9 

Dol pri Ljubljani 2.527 1,3 2.449 1,2 2.685 1,3 2.470 1,2 2.260 1,2 

Horjul 970 0,5 972 0,5 994 0,5 965 0,5 888 0,5 

Ig 0 0,0 0 0,0 2.410 1,1 2.192 1,1 2.041 1,1 

Medvode 5.028 2,6 5.872 2,8 5.601 2,6 5.496 2,8 5.117 2,7 

Mestna občina Ljubljana 166.113 86,8 178.406 84,2 181.024 84,4 161.559 81,6 154.434 81,2 

Škofljica 3.235 1,7 2.724 1,3 2.336 1,1 2.415 1,2 2.215 1,2 

Velike Lašče 0 0,0 0 0,0 1.183 0,6 1.082 0,5 1.005 0,5 

Skupaj družbenice 183.758 96,1 196.170 92,5 201.158 93,8 181.067 91,4 172.213 90,7 
           
N e d r u ž b e n i c e            

Borovnica 0 0,0 0 0,0 25 0,0 847 0,4 715 0,4 

Kamnik 1.883 1,0 9.239 4,4 10.118 4,7 9.613 4,9 9.499 5,3 

Komenda 413 0,2 1.543 0,7 1.561 0,7 1.390 0,7 1.401 0,8 

Vodice 1.624 0,8 1.642 0,8 1.577 0,7 1.393 0,7 1.326 0,7 

Vrhnika 0 0,0 0 0,0 100 0,0 3.755 1,9 3.774 2,1 

Ig 2.399 1,3 2.297 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Velike Lašče 1.224 0,6 1.103 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Skupaj nedružbenice 7.543 3,9 15.824 7,5 13.381 6,2 16.998 8,6 16.715 9,3 
           
Vse skupaj 191.301 100,0 211.994 100,0 214.539 100,0 198.065 100,0 188.928 100,0 

Opomba: V letu 2007 je Snaga sprejemala odpadke iz občin Borovnica in Vrhnika samo v mesecu januarju 2007.  
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2.6. Poročilo o naložbeni dejavnosti 
 
� Realizacija pomembnejših projektov 
 
Snaga Ljubljana je tudi v letu 2009 nadaljevala z aktivnostmi za realizacijo nekaterih 
pomembnejših projektov na področju naložbenih dejavnosti, in sicer:  
 
1) Izgradnja čistilne naprave za čiščenje izcednih vod na odlagališču nenevarnih 

odpadkov Barje, 
2) Izgradnja objekta za predelavo odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje,  
3) Izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja na odlagališču nenevarnih odpadkov 

Barje, 
4) Izgradnja podzemnih zbiralnic in ureditev zbiralnic za ločene frakcije, 
 
 
1) Izgradnja čistilne naprave za čiščenje izcednih vod na odlagališču nenevarnih 

odpadkov Barje  
 
Pogodba za izgradnjo čistilne naprave izcednih vod na odlagališču Barje je bila podpisana z 
izvajalcem del konec septembra 2008. Po podpisu pogodbe je izvajalec pričel s pripravo 
projektne dokumentacije za izvedbo del (PZI). V letu 2009 je bila izdelana PZI dokumentacija 
in izvajalec je v začetku leta 2009 tudi pričel z gradnjo.  
 
V letu 2009 so se nadaljevala dela po pogodbi in po pogodbi za opravljanje dela inženirja 
(nadzor), potekale pa so sledeče aktivnosti: 

• izvedba del pri izgradnji tehnološke hale, 
• gradbena dela na bazenih biološkega dela, 
• izgradnja in predstavitev tlačnih vodov, 
• izgradnja elektro kanalizacije, vodovoda, sanitarne kanalizacije, vročevoda in 

meteorne kanalizacije, 
• izvedba del na zunanji ureditvi, 
• montaža strojne in elektro opreme v tehnološki hali, 
• montaža strojne in elektro opreme  na bazenih biološkega dela, 
• izvedba PID dokumentacije za tehnični pregled. 

 
Skupna investicijska vlaganja znašajo 7.071.334,68 EUR. Od tega so vlaganja v letu 2009 
znašala 6.411.501  EUR4, kar je za 7,8 % več kot je bilo za to leto predvideno s poslovnim 
načrtom.  
 
Za izvajanje dodatne kontrole izvedenih del ter strokovno pomoč je bilo namenjenih 45.419 
EUR, kar je 69,9 % % načrtovane vrednosti za leto 2009. Vir financiranja so bila založena 
sredstva Snage Ljubljana.  
 
Januarja 2010 so bila končana vsa glavna pogodbena dela, izveden je bil tehnični pregled ter 
februarja 2010 tudi pridobljeno uporabno dovoljenje. V teku je poskusno obratovanje. 
 
 
 
 

                                                 

4 Vse realizirane vrednosti investicij so zneski v EUR brez DDV, merjeno po računih. 
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2) Izgradnja objekta za predelavo odpadkov na odlagališču nenevarnih 
odpadkov Barje  

 
V  letu 2009 so na projektu v glavnem potekala dela, vezana na izdelavo razpisne 
dokumentacije (RD) za izvedbo projektiranja, gradnje in spuščanja v pogon objektov za 
predelavo odpadkov (MBO) ter na izvedbo dela razpisnega postopka – faza ugotavljanja 
sposobnosti kandidatov. V navedenem obdobju so potekale sledeče aktivnosti: 
• izdelana je projektna dokumentacija za izgradnjo nove/nadomestne avtopralnice in 

spremljajočih objektov, rušitev obstoječe avtopralnice ter predobremenitev tega 
območja, faza idejne zasnove in projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in za 
izvedbo ter podana vloga za gradbeno dovoljenje,  

• izdelana je RD za 1. fazo razpisnega postopka konkurenčnega dialoga, ki bodo povabljeni 
k naslednji fazi razpisnega postopka – 1. krogu konkurenčnega dialoga. RD je bila 
potrjena s strani MOP in SVLR, 

• izdelana je RD za 2. fazo razpisnega postopka (»Povabilo h konkurenčnem dialogu – 1. 
krog«), ki bo s pisnim vabilom poslana kvalificiranim kandidatom,  

• določena in potrjena je bila komisija za izbor izvajalca izgradnje MBO, 
• julija 2009 je bilo objavljeno javno naročilo 1. faze konkurenčnega dialoga, ki še ni 

končano. Po analizi in pregledu prijav je bila ponudnikom poslana odločitev, trije 
ponudniki pa so vložili pritožbo na odločitev. Komisija je pregledala pritožbe in pripravila 
odgovore. Po prejetih odgovorih je en izmed ponudnikov vložil revizijski zahtevek, ki je v 
reševanju. 

 
Skupna investicijska vlaganja znašajo 1.495.821,16 EUR. V letu 2009 je bilo za izdelavo 
razpisne in projektne dokumentacije ter strokovno pomoč porabljenih 215.672 EUR, kar je za 
34,4 % manj, kot je bilo predvideno s poslovnim načrtom Snage Ljubljana za leto 2009 
predvsem iz razloga, ker je bila predvidena tudi izvedba 2. faze konkurenčnega dialoga, ki pa 
zaradi pritožb na 1. fazo konkurenčnega dialoga ni bila izvedena. Vir financiranja so bila 
založena sredstva Snage Ljubljana.   

 

 

3) Izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja na odlagališču nenevarnih 
odpadkov Barje  

 
Pogodba za izgradnjo je bila podpisana z izvajalcem del konec septembra 2008. Maja 2009 
so bila končana vsa pogodbena dela na izgradnji 3. faze IV. in V. odlagalnega polja na 
odlagališču Barje, izveden je bil tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje. V 
začetku septembra 2009 je bilo končano poskusno obratovanje, z 11.9.2009 pa se je začelo 
redno obratovanje.  
 
V letu 2009 so se nadaljevala dela po izvajalski pogodbi in po pogodbi za opravljanje dela 
inženirja (nadzor), potekale pa so sledeče aktivnosti: 
• dokončala se je izgradnja dna odlagalnega polja iz plasti gline in PEHD folije, 
• položile so se drenažne cevi za zajem izcedne vode, 
• postavili so se plinjaki za bodoči zajem odlagališčnega plina, 
• uredile so se dovozne servisne ceste, 
• uredile in zatravile so se brežine obodnega nasipa, 
• sredi meseca maja 2009 so bila končana vsa pogodbena dela, izveden je bil tehnični 

pregled ter tudi pridobljeno uporabno dovoljenje, 
• izvedeno je bilo poskusno obratovanje po pogodbi z izvajalcem, 
• izvedena je bila sanacija poškodovanih brežin predobremenilnih nasipov zaradi izrednih 

padavin v času poskusnega obratovanja, 
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• oktobra 2009 je bilo izdano potrdilo o prevzemu objekta. 
 
V teku je reklamacijska doba, ki bo trajala do oktobra 2011, ko bo izdano potrdilo o izvedbi 
objekta. 
 
Investicijska vrednost vseh navedenih del je v letu 2009 znašala 3.952.927 EUR, kar na ravni 
načrtovanega s poslovnim načrtom Snage Ljubljana za leto 2009. Skupna vrednost celotne  
investicije znaša 4.788.994,00 EUR. 
 
Izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja je financirana s kohezijskimi sredstvi EU, 
proračunskimi sredstvi občin, okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov ter sredstvi državnega proračuna. Do prejema odločbe Evropske komisije in do 
podpisa Pogodbe o sofinanciranju operacije za Nadgradnjo regijskega centra za ravnanje z 
odpadki v Ljubljani - 3. faza IV. in V. odlagalnega polja je ta sredstva zalagala MOL. 
Za izvajanje dodatne kontrole izvedenih del ter strokovno pomoč je bilo namenjenih 36.828 
EUR in je glede na načrtovano vrednost za 5,2 % več. Vir financiranja so bila založena 
sredstva Snage Ljubljana.  
 
Konec oktobra  2009 so bile podpisane Pogodbe o sofinanciranju operacije za Nadgradnjo 
regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani - izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega 
polja z MOP, za  zagotavljanje Kohezijskih sredstev EU in sredstev s strani Republike 
Slovenije in na MOP vloženi zahtevki za povrnitev teh sredstev v okviru sofinancerskih 
pogodb, ki so bila konec leta 2009 tudi nakazana v proračun MOL. 
 
 
4) Izgradnja podzemnih zbiralnic in ureditev zbiralnic za ločene frakcije 
 
V letu 2009 smo vgradili 12 podzemnih zbiralnic na naslednjih lokacijah: 

1. Trubarjeva 33, 
2. Breg 6, 
3. Breg 16, 
4. Rimska cesta 9, 
5. Valvazorjeva 5, 
6. Štefanova 12, 
7. Rimska cesta 27, 
8. Igriška ulica 2, 
9. Vrtača 2, 
10. Veselova ulica 17, 
11. Gregorčičeva ulica 16, 
12. Gregorčičeva 11a. 

 
V aprilu 2009 smo predali v uporabo podzemne  zbiralnice na sledečih lokacijah: Trubarjeva 
33, Breg 6 in Breg 16. V zaključni fazi je vgradnja podzemnih zbiralnic na lokaciji: Puharjeva 
ulica 8 in Levstikova ulica 18. Do sedaj je bilo vgrajenih 21 podzemnih zbiralnic za odpadke. 
  
V septembru 2009 je bil sprejet DIIP – Razširitev podzemnih zbiralnic odpadkov v širšem 
centru Mesta Ljubljane, kateri opredeljuje območje pokritosti s podzemnimi zbiralnicami. 
 
Za projekt izgradnje podzemnih zbiralnic je bilo v letu 2009 porabljenih 700.046 EUR, 
financirano s proračunskimi sredstvi MOL. 
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V sodelovanju z MOL so se nadaljevale aktivnosti za ureditev zbiralnic za ločene 
frakcije, ki stojijo na še neurejenih površinah oz. zemljiščih. Ureditev zbiralnic, ki vključuje 
tlakovanje in izvedbo klančin (tudi zaradi lažjega dela izvajalca, vzdrževanja čistoče in 
izvajanja zimske službe) bo imela na celotnem območju MOL poenoteno vidno podobo, ki bo 
skladna z zahtevami, mnenji in navodili izvajalca javne službe, Oddelka za urbanizem in 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine, enota Ljubljana.  
 
Na območju MOL je bilo do leta 2009 skupaj urejenih – tlakovanih 239  lokacij.  Na osnovi 
pogodbe o  prenosu investitorstva in zagotavljanja sredstev iz proračuna MOL za ureditev 
zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov smo v letu 2009 uredili 158 zbiralnic z betonskimi 
podstavki in 14 lokacij z okvirji v skupni vrednosti 152.819 EUR oz. 61,1 % načrtovane 
vrednosti. 
 
V letu 2009 se je pri projektu urejanja zbiralnic pridobivala dokumentacija v zvezi z 
lastništvom zemljišč in prometno ustreznostjo posameznih lokacij. Zaradi zahtevnega 
postopka pridobivanja soglasij, preverjanja podatkov o skladnosti lokacij z urbanističnimi 
dokumenti, izdelave študije prometne ustreznosti s strani usposobljenega podjetja, so se roki 
za izvedbo projekta podaljšali, kar je posledično vplivalo na nižjo realizacijo investicij, kot je 
bilo predvideno. 
 
 
� Realizacija investicij  v letu 2009 

 
V letu 2009 je bilo realiziranih 16.395.602 EUR investicij, kar predstavlja 87,3 % realizacije s 
poslovnim načrtom opredeljenih investicij.  
Od tega je bilo z lastnimi sredstvi Snage Ljubljana financirano 5.140.584 EUR, kar predstavlja 
76,7 % načrtovanih investicij, z zunanjimi viri pa je bilo financirano 11.255.018 EUR 
investicij, kar znaša 93,2 % načrtovanih investicij.  

 
Zbirni pregled investicijskih naložb  

Znesek v EUR brez  DDV (po računih)  

  
Veljavni  
načrt 2009 

Leto  
2009 

Indeks 
L.2009 
N.2009 

1. Investicije v obnove in nadomestitve 1.828.800 1.529.220 83,6 

2. Investicije v razvoj  4.873.455 3.611.363 74,1 

3. Investicije skupaj - Snaga (1.+2.) 6.702.255 5.140.584 76,7 

4. Investicije v obnove in nadomestitve – zunanji viri 61.042 37.725 61,8 

5. Investicije v razvoj – zunanji viri 12.016.626 11.217.293 93,3 

6. Investicije skupaj – zunanji viri (4.+5.) 12.077.668 11.255.018 93,2 

7. Investicije v obnove in nadomestitve (1.+4.) 1.889.842 1.566.945 82,9 

8. Investicije v razvoj (2.+5.) 16.890.081 14.828.657 87,8 

9. Investicije skupaj (3.+6.) 18.779.923 16.395.602 87,3 

 
Naložbene aktivnosti so se odvijale v večji meri na razvojnih projektih, tako je bilo v letu 
2009 v razvoj investiranih 14,8 mio EUR, v obnove in posodobitev dotrajane infrastrukture in 
delovnih sredstev pa 1,6 mio EUR. 
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Investicije v letu 2009 po virih financiranja 

 
 
Za investicije dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov je bilo porabljenih 3.464.932 EUR. 
Od tega je bilo 852.865 EUR financiranih s proračunskimi sredstvi MOL za postavitev 
podzemnih zbiralnic in tlakovanje in izvedbo klančin za zbiralnice, preostalih 2.612.067 EUR, 
financiranih z lastnimi sredstvi Snage Ljubljana, pa je bilo porabljenih za nabavo: 

- vozil v višini 2.475.528 EUR (10 smetarskih vozil, 2 poltovorni vozili, tovorno 
vozilo s hidravličnim dvigalom, samonakladalno vozilo, kotalni prekucnik, pralno 
smetarsko vozilo, viličar) 

- 25 m3 zabojnika za odpadke v višini 17.850 EUR,  
- smetomat v višini 39.153 EUR, 
- skladiščne tehtnice za zbirni center Barje v višini 1.234 EUR ter 

za namestitev varovalne ograje na zbirnem centru v višini 4.350 EUR, širitev avtoparka v 
višini 48.717 EUR in tehnično varovanje avtoparka v višini 8.835 EUR ter za izdelavo 
dokumentacije za izgradnjo sortirnice za kosovne odpadke v višini 16.400 EUR. 
 
Na dejavnosti odlaganja odpadkov je bilo financirano z lastnimi sredstvi Snage Ljubljana 
1.024.916 EUR investicij, kar predstavlja 62,7 % načrtovanih investicij. Največ sredstev je 
bilo porabljenih za: 

- izdelavo razpisne in projektne dokumentacije ter svetovanje pri projektu RCERO, 
in sicer v skupni višini 297.919 EUR (izgradnja čistilne naprave – 45.419 EUR, 
objekti za predelavo odpadkov – 215.672 EUR, 3. faza IV. in V. odlagalnega polja 
– 36.828 EUR) ter 

- dela na IV. in V. odlagalnem polju v skupni višini 175.472 EUR, in sicer za 
izgradnjo obodnih nasipov in zasipavanje plinjakov v višini 78.718 EUR, dovozno 
cesto na 3. fazo v višini 39.381 EUR, dobavo in vgradnjo elementov plinske mreže 
v višini 28.558 EUR, ureditev platojev ob zbirnem centru v višini 22.802 EUR ter 
sistem za preprečevanje smradu v višini 6.013 EUR: 

Preostala sredstva so bila porabljena za nabavo: 
- deponijske mehanizacije v višini 141.936 EUR (traktor s priključki, poltovorno 

vozilo pa prevoz oseb in tovora, motorna kosa), 
- opreme za monitoring v višini 76.390 EUR (zamenjava senzorjev in inštalacij v 

okoljski merilni postaji, nadomestitev on-line analizatorja za amonijev dušik, 
zamenjava prenosnega analizatorja deponijskega plina, nabava analizatorja za 
bor, merno mesto za merjenje posedkov), 
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- opreme za laboratorij v višini 56.715 EUR (odsesevalni sistem, mikroskop, 
pomivalno dezinfekcijski stroj, razklopna enota za hitre teste, razklopna KPK enota 
s podajalcem vzorcev, laboratorijska tehtnica, instrument za merjenje TOC). 

Poleg tega so bila izvedena naslednja dela: 
- dela na upravni stavbi s tehtnicami in komandno sobo v višini 102.306 EUR 

(nadomestitev objekta, zamenjava vhodne tehtnice, investicijsko vzdrževanje), 
- ureditev odvoda vod iz avtopralnice v višini 80.486 EUR, 
- izdelavo PIZ za objekt za termično obdelavo sekundarnega goriva v višini 36.750 

EUR, 
- ureditev servisne poti na staro odlagališče v višini 29.963 EUR, 
- nabava pokrovov in biofiltrov na bazenih izcednih vod v višini 14.455 EUR, 
- rekonstrukcija dovozne poti v višini 6.218 EUR, 
- prilagoditev vstopa in izstopa v bazen ČJ1 in namestitev varovalnih ograj v višini 

2.400 EUR ter postavitev lestev za bazen pri avtopralnici v višini 1.602 EUR, 
- dokončanje prenove garaže za mehanizacijo v višini 2.304 EUR. 

 
Od načrtovanih investicij, financiranih z zunanjimi viri, je bilo v letu 2009 realiziranih 
10.364.428 EUR, kar je za 4,8 % več, kot je bilo načrtovano.  
 
Za dejavnost proizvodnje električne energije je bilo realiziranih investicij v višini 59.763 
EUR, in sicer za zamenjavo kritine črpališča v višini 19.563 EUR, nabavo analizatorja ASOM in 
ASMK v plinskem črpališču v višini 39.700 EUR za izdelavo elaborata za projekt izgradnje 
elektrokabelske povezave od TP plinska elektrarna do TP Vič v višini 500 EUR. 
 
Dejavnost urejanja in čiščenja občinskih cest je v letu 2009 realizirala 566.122 EUR 
investicij, od tega je bilo 37.725 EUR financirano s proračunskimi sredstvi MOL za nabavo 69 
koškov. Preostalih 528.397 EUR investicij, ki so bile financirane z lastnimi sredstvi Snage 
Ljubljana, je bilo namenjenih za 3 pometalne stroje, 2 tovorna vozila s podaljšano kabino, 
traktor s plugom in kosilnico, malo 4 kolesno tovorno vozilo ter snežni plug. 

 
Za dejavnost urejanja in čiščenja javnih zelenih površin je bilo nabavljeno poltovorno 
vozilo, samohodne parkovne kosilnice in kosilnice s prikolico v skupni vrednosti 67.619 EUR. 
 
Za dejavnost plakatiranja so bili nabavljeni štirje plakatni stebri v višini 11.628 EUR. 

 
Za investicije na področju informatike je bilo namenjenih 579.963 EUR, in sicer za nabavo: 

- mrežne opreme v višini 45.288 EUR,  
- namizne opreme v višini 85.840 EUR,  
- strežniške opreme v višini 65.981 EUR,  
- licence in ERP rešitve za podporo poslovanju v višini 126.942 EUR ter 

za evidentiranje strank v višini 130.012 EUR, ERP podatkovno skladišče v višini 65.000 EUR, 
ISO9001, OHSAS v višini 25.265 EUR, spletne rešitve v višini 17.010 EUR, plače – modul v 
višini 16.000 EUR ter za nadgradnjo Share point portala v višini 2.625 EUR.  

 
Poleg tega je bilo v letu 2009 porabljenih še 256.230 EUR za: 
- nabavo petih osebnih vozil,  
- nabavo drobnega orodja, opreme delavnic, servisne in peskalne opreme ter širitev garderob 
mehanične delavnice ter predelavo vhoda v ključavničarsko delavnico, 
- nabavo pisarniškega pohištva in ostale opreme,  
- postavitev treh kadilnic v avtoparku, upravni stavbi na Povšetovi in odlagališču,  
- klimatizacijo prostorov upravne stavbe na Povšetovi ter 
- izdelavo dokumentacije za izgradnjo kompleksa Snaga Ljubljana. 
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2.7. Raziskave in razvoj 
 
Razvojne usmeritve fokusiramo zlasti na pravočasno reševanje problema odlagalnih površin. 
Ker se zadnja faza odlagališča, ki smo jo lani zgradili zapolni v letu 2014, smo pričeli z 
aktivnostmi za pridobitev novih površin. Tako smo MOL predlagali, da v novem prostorskem 
načrtu, ki je v izdelavi, opredeli dodatne površine, ki bodo namenjene odlaganju. MOL je v 
osnutek predvidel v te namene površino južno od sedanjega odlagališča. Sprožili smo tudi 
aktivnosti pri urejanju zemljiškolastniških razmerij, kar ureja ustrezen oddelek MU MOL. Ker 
iz izkušenj vemo, da so potrebni številni koraki pred samo gradnjo odlagališča, smo se 
odločili za začetek aktivnosti. Tako smo pridobili program potrebnih geološko geotehničnih 
raziskav ter program hidrogeoloških raziskav, v letu 2010 pa jih bomo tudi izvedli.  
 
 
 
2.8. Javna naročila 
 

V zvezi z reorganizacijo JHL je bila dne 19.12.2008 na podlagi sklepa Sveta ustanoviteljev 
javnih podjetij, povezanih v JHL, sprejetega na 14. redni seji, z JHL podpisana pogodba o 
opravljanju storitev s področja javnega naročanja. Pogodba je bila sklenjena iz razlogov 
racionalizacije, večje učinkovitosti in kvalitete poslovanja ter poenotenja delovnih procesov 
za javno podjetje. Istočasno je bila imenovana delovna skupina, ki je pripravila 
Organizacijsko navodilo JHL in povezanih podjetij o izvajanju javnih naročil. 
 
Tako vsa javna naročila (JN), ki morajo biti objavljena na Portalu javnih naročil, postopkovno 
vodi Služba za javna naročila JHL. Vsa ostala naročila pa so še vedno v domeni javnih 
podjetij. 
 
S 1.1.2009 smo prešli tudi na aplikacijo za JN, ki jo je že v preteklosti za svoje podjetje 
razvilo Javno podjetje Energetika, d.o.o.. Prednosti aplikacije so predvsem elektronsko 
parafiranje dokumentov, ažurna poročila in pregled nad fazo postopka za posamezno javno 
poročilo. 
 
 
Javna naročila, objavljena na Portalu javnih naročil 

 
Na Portalu se javna naročila (JN) objavljajo za blago in storitve v vrednosti nad 40.000 EUR 
in za gradnje v vrednosti nad 80.000 EUR. Te vrste JN izvaja služba za javna naročila JHL na 
podlagi pooblastila javnega podjetja. V letu 2009 je bilo na osnovi sprejetega poslovnega 
načrta in s sklepom direktorja pričetih 17 postopkov oddaje javnih naročil, od tega 10 za 
področje blaga, 4 za področje storitev in 3 za področje gradenj, ki so bili objavljeni na 
Portalu oz. Glasilu Evropskih skupnosti. Za vsa javna naročila je bila imenovana komisija in 
vodja izvedbe.  
 
Prejeli smo en zahtevek za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila in posledično en 
zahtevek za revizijo.  
 
Povprečni čas od podpisa sklepa o pričetku javnega naročila pa do podpisa pogodbe z 
izbranim izvajalcem je cca 4 mesece. 

 
Vso pomembno dokumentacijo (objave, razpisna dokumentacija, vprašanja in odgovori, 
sklepi, ...) v zvezi z javnimi razpisi imamo objavljeno tudi na naši spletni strani. 
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Ostala javna naročila 
 

Vsa ostala naročila smo izvajali v skladu s Navodilom za javno naročanje Snaga, d.o.o. 
 
Za naročila nad vrednostjo 5.000 EUR smo s sklepom direktorja pričeli s 107 postopki, od 
tega 33 za področje blaga, 16 za področje gradenj in 58 za področje storitev. V primeru, ko 
so vrednosti manjše in so po Navodilu predpisane naročilnice, je bilo izdanih 1.993 naročilnic 
ter sklenjenih 12 pogodb.  

 
Čas trajanja postopka oddaje je krajši kot v primeru objave na Portalu javnih naročil, in sicer 
traja približno 1 mesec. 
 

 

 

2.9. Upravljanje s kadri 
 
Skrb za zaposlene in njihov razvoj 
 
Leta 2009 smo zastavljene cilje podjetja dosegali z manjšim številom izvajalcev od 
načrtovanega, k čemur je tudi pripomoglo izvajanje različnih ukrepov ravnanja s človeškimi 
viri. Zaposlenim smo zagotavljali prijetno delovno okolje, jih motivirali ter uporabili različne 
ukrepe za krepitev njihove pripadnosti. Spodbujali smo jih k dodatnemu usposabljanju in 
izobraževanju, udeležbi pri organizirani rekreaciji ter ostalih neformalnih oblikah druženja. 
  
Nadaljevali smo s politiko upravljanja s kadri, ki je usmerjena tudi k ustvarjanju zadovoljstva 
zaposlenih, in sicer: 
- z načrtovanjem in organizacijo dodatnih usposabljanj in izobraževanj zaposlenih, 
- s sistematičnim pristopom k osveščanju zaposlenih za varno in zdravo delo ter 

vlaganjem v ukrepe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu,  
- z nagrajevanjem gospodarjenja z delovnim časom ob hkratnem izvajanju ukrepov 

zmanjševanja bolniške odsotnosti, 
- s povečevanjem pripadnosti zaposlenih, s krepitvijo notranjega komuniciranja, 

organizacijo družabnih in športnih aktivnosti, zagotavljanjem dvosmernega 
komuniciranja z zaposlenimi, obveščanjem zaposlenih in njihovim vključevanjem v 
upravljanje podjetja, 

- z izvajanjem ukrepov disciplinske odgovornosti ter predvsem stalnega nadzora in 
spremljanja kakovosti opravljenega dela.  

 
Že leta 2003 smo s pogodbo pristopili k Pokojninskemu načrtu prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja PN-SK-01, katerega izvajalec je Skupna pokojninska družba d.d. 
Ljubljana. Tako smo leta 2009 zaposlenim, ki so pristopili k Pokojninskemu načrtu, prispevali 
k premiji znesek v višini 29,61 EUR/mesec.  
 
 
Število izvajalcev  
 
Konec leta 2009 je skupno število izvajalcev znašalo 483, kar je za 22 oseb manj kot je bilo 
načrtovano.  Manjše število zaposlenih od načrtovanega je predvsem posledica nerealiziranih 
zaposlitev (v vodstvu svetovalec direktorja, v DE Zelene površine: delovodja, skupinovodja in 
komunalni delavci; v DE Remont vajenec-ključavničar; v DE Deponija 3 nerealizirane 
zaposlitve zaradi zakasnitve obratovanja čistilne naprave in upokojitev, ki se ne 
nadomestijo).   
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Zaposlenih in najeta delovna sila po sektorjih/delovnih enotah 
 

  

Stanje               
31.12.2009 

Načrt 
31.12.2009 

Stanje           
31.12.2008 

Indeks 
(Z + N) 

Z N Z N Z N 31.12.09 
N.31.12.09 

31.12.09 
31.12.08 

1. Vodstvo 3 0 4 0 3 0 75,0 100,0 

2. Tehnični sektor 377 16 391 20 364 22 95,6 101,8 

  •  DE Čiščenje 97 0 99 0 97 0 98,0 100,0 

  •  DE Zelene površine 4 0 10 0 0 0 40,0 - 
   •  DE Odvoz 254 16 259 20 249 22 96,8 99,6 

  •  DE Remont 22 0 23 0 18 0 95,7 122,2 

3. Sektor za investicije in razvoj 9 0 9 0 8 0 100,0 112,5 

4. DE Deponija 33 1 36 0 32 0 94,4 106,3 

5. Splošni sektor 14 0 15 0 17 0 93,3 82,4 

6. Gospodarsko finančni sektor 22 0 22 0 22 0 100,0 100,0 

7. Sektor za kakovost, organizacijo in informatiko 8 0 8 0 8 0 100,0 100,0 

                 Skupaj 
466 17 485 20 454 22 95,6 101,5 

        483 505 476 95,6 101,5 
Legenda: Z-zaposleni, N-najeta delovna sila, študenti in druge oblike zaposlovanja 
Opomba: Indeks je izračunan za skupno število izvajalcev (Z+N). 

 
Skupno število pogodb o zaposlitvi za določen čas je na dan 31.12.2009 znašalo 46, kar je 
9,9 % vseh sklenjenih pogodb o zaposlitvi. 
 
Eden od načrtovanih ciljev podjetja je tudi delež zaposlenih v podpornih dejavnostih, ki ne 
sme preseči 13,0 %. Zastavljeni cilj smo dosegli, saj je bilo konec leta 2009 v podpornih 
dejavnostih zaposlenih 9,7 % oseb, kar je za 0,8-odstotnih točk manj kot leto prej. 
 
Število in delež izvajalcev po procesih 
 

 
Stanje 31.12.2009 Načrt 31.12.2009 Stanje 31.12.2008 

Št. izvajalcev Delež v % Št. izvajalcev Delež v % Št. izvajalcev Delež v % 

Temeljni procesi 436 90,3 456 90,3 426 89,5 

Podporni procesi 47 9,7 49 9,7 50 10,5 

Skupaj 483 100,0 505 100,0 476 100,0 

Opomba: izvajalci = zaposleni + najeti 
 
Glede na temeljno dejavnost podjetja, ki je fizično zelo zahtevna in se izvaja pretežno na 
terenu, v težkih delovnih pogojih ter različnih vremenskih razmerah, zaposlujemo pretežno 
moško delovno silo (91,4 %), ženska populacija (8,6 %) pa je zaposlena predvsem v 
podpornih dejavnostih podjetja, manjši del pa tudi v dejavnosti urejanja javnih sanitarij.  
 
Zaposlujemo predvsem komunalne delavce in voznike komunalnih vozil, zato največji delež 
zaposlenih predstavlja nekvalificirana delovna sila ter zaposleni s IV. stopnjo izobrazbe. 
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Povprečno število zaposlenih po skupinah glede na izobrazbo 
 

Stopnja 
izobrazbe 

Povprečno število zaposlenih Struktura v % 
Indeks    
L.2009 
N.2009 

Indeks 
L.2009 
L.2008 

Leto  
2009 

Veljavni 
načrt 2009 

Leto  
2008 

Leto  
2009 

Veljavni 
načrt 
2009 

Leto  
2008 

I. 170,2 180,6 165,8 36,6 37,6 36,9 94,2 102,7 

II. 37,4 38 39,3 8,0 7,9 8,8 98,4 95,2 

III. 20,8 15 14,8 4,5 3,1 3,3 138,7 140,5 

IV. 123,1 132,4 120,4 26,5 27,6 26,8 93,0 102,2 

V. 66,1 67,7 66,3 14,2 14,1 14,8 97,6 99,7 

VI. 14,8 13,1 12,9 3,2 2,7 2,9 113,0 114,7 

VII. 30,2 31,1 27,4 6,5 6,5 6,1 97,1 110,2 

VIII. 2,5 2,0 2,0 0,5 0,4 0,4 125,0 125,0 

Skupaj 465,1 479,9 448,9 100,0 100,0 100,0 96,9 103,6 

 
V letu 2009 je bilo v Snagi Ljubljana 465,1 povprečno zaposlenih, izračunano iz stanj konec 
meseca, stanje konec leta 2009 pa 466 zaposlenih. 
 
Povprečna stopnja izobrazbe zaposlenih na dan 31.12.2009 znaša 3,17 (merjena na lestvici 
od 1 - brez izobrazbe do 9 - doktor znanosti), kar pomeni, da imajo zaposleni v povprečju 
kvalificirano izobrazbo (dvoletna šola za kvalificirane delavce). 
 
Povprečna starost zaposlenih v podjetju se je od začetka leta 2009 povečala v povprečju za 
0,1 leta in na dan 31.12.2009 znaša 43,4 leta, pred letom dni pa je znašala 43,3 leta. 
 
Povprečno število zaposlenih iz ur v letu 2009 znaša 451,7, kar je v primerjavi s predhodnim 
letom za  4,0 % oz. 17,3 oseb več. 
 
Starostna struktura zaposlenih 
 

Starostni razred 
Stanje 31.12.2009 Stanje 31.12.2008 

Št. zaposlenih Delež v % Št. zaposlenih Delež v % 

do 25 15 3,22 15 3,30 

26 - 35 87 18,67 88 19,38 

36 - 45 147 31,55 138 30,40 

46 - 55 157 33,69 162 35,68 

56 - 65 60 12,88 51 11,23 

nad 65 0 0,00 0 0,00 

Skupaj 466 100,00 454 100,00 

 
 
Invalidi 
 
Po podatkih na dan 31.12.2009 imamo v podjetju zaposlenih 35 oseb II. ali III. kategorije 
invalidnosti z različnimi omejitvami, kar je enako 7,5 % vseh zaposlenih.  
 
Zaradi visokega deleža zaposlovanja invalidov nam v skladu s predpisi pripada finančna 
pomoč. Iz naslova oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje smo 
leta 2009 prejeli 22.253,82 EUR. Uveljavljali smo tudi nagrado za preseganje kvote invalidov, 
za kar smo prejeli nagrado v višini 10.497,44 EUR. 
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Izkoriščenost delovnega časa
 
Delež rednega delovnega časa v skupnem razpoložljivem
letom 2008 povečal za 1,12 
opravljenih nadur, in sicer za 
časa, kar je predvsem posledica dodatne obre
podjetja, medtem ko se je število ur zastojev skoraj razpolovilo.

 
Nadaljevali smo z izvajanjem ukrepov za zmanjšanje deleža bolniškega staleža
479 kontrol bolniške odsotnosti na domu, kar 
zaposlene tudi spodbujamo k udeležbi na 
zajtrke v obliki enega sadeža za vsakega zaposlenega
komuniciranje. V internem glasilu Snagec obj
življenje ter ažurne podatke o deležih bolniške odsotnosti po posameznih organizacijskih 
enotah, slednje objavljamo tudi 
podjetja. 
 
Učinkovitost izvajanja navedenih ukrepov se kaže v 
odstotnega deleža bolniške odsotnosti, saj se je kazalnik 
sicer iz 5,04 % v letu 2008 na 
 
Zmanjšanje deleža bolniške odsotnosti 
odsotnosti tako v breme podjetja
odstotne točke). Doseženi delež bolniške odsotnosti v breme podjetja predstavl
odstotnih točk manj od zastavljenega cilja 
odsotnosti predstavlja 0,33 odstotnih točk manj od zastavljenega cilja 5,1
 
Delitev stroškov bolniške odsotnosti po vzrokih za odsotnost
 

 

V breme podjetja 

boleznina do 30 dni–bolezen in poškodba izven dela (80%)
boleznina do 30 dni–poškodba pri delu in 
(100%) 
V breme ZZZS 

boleznina nad 30 dni (90 %) 

nega družinskega člana 

poškodba pri delu 

poškodba izven dela nad 30 dni 

Skupaj fond ur 

Redni 
delovni čas
81,08%

Podaljšan 
delovni čas
0,65%

Zastoji
0,12%

Boleznina do 
30 dni
2,22%

Dopust
11,39% Praznik

1,59%
Refundirana 
nadomestila 

Izkoriščenost delovnega časa v letu 2009

                                                                                                                 64

Izkoriščenost delovnega časa 

Delež rednega delovnega časa v skupnem razpoložljivem delovnem času se je v primerjavi z 
 odstotne točke na 81,08 %. Prav tako se je povečal d

opravljenih nadur, in sicer za kar 12,07 odstotnih točk na 0,65 % razpoložljivega delovnega 
, kar je predvsem posledica dodatne obremenjenosti zaposlenih v zvezi z reorganizacijo 

podjetja, medtem ko se je število ur zastojev skoraj razpolovilo. 

 

Nadaljevali smo z izvajanjem ukrepov za zmanjšanje deleža bolniškega staleža
kontrol bolniške odsotnosti na domu, kar je 6,3 % manj kot leta 200

k udeležbi na raznih rekreativnih vadbah, jim omogočamo zdrave 
a sadeža za vsakega zaposlenega ter dodatno intenzivira

komuniciranje. V internem glasilu Snagec objavljamo prispevke z nasveti za bolj zdravo 
ažurne podatke o deležih bolniške odsotnosti po posameznih organizacijskih 

slednje objavljamo tudi na oglasnih deskah, plazma ekranih in intranetnih straneh 

navedenih ukrepov se kaže v preseganju zastavljenega cilja 5,
odstotnega deleža bolniške odsotnosti, saj se je kazalnik zmanjšal za 0,27

na 4,77 % v letu 2009 skupnega razpoložljivega časa. 

Zmanjšanje deleža bolniške odsotnosti v letu 2009 se odraža v zmanjšanj
v breme podjetja (za 0,09 odstotne točke) kot tudi v breme ZZZS (za 0,18 
Doseženi delež bolniške odsotnosti v breme podjetja predstavl

odstotnih točk manj od zastavljenega cilja 2,6 %, medtem ko doseženi skupni delež bolniške 
odsotnosti predstavlja 0,33 odstotnih točk manj od zastavljenega cilja 5,1 

Delitev stroškov bolniške odsotnosti po vzrokih za odsotnost 

2009 200
Število 
ur 

Delež 
v % Število ur

21.558 2,22 21.664,5

bolezen in poškodba izven dela (80%) 17.750 1,83 18.240,5
poškodba pri delu in poklicna bolezen 3.808 0,39 3.424

24.772 2,55 25.689

17.570 1,81 17.992

784 0,08 592

3.270 0,34 1.656

3.148 0,32 5.449

971.867 100,0 881.156

Refundirana 
nadomestila 

2,93%

Ostali 
izostanki
0,02%

Izkoriščenost delovnega časa v letu 2009

Podaljšan 
delovni čas
0,58%

Zastoji
0,22%

Boleznina 
do 30 dni
2,31%

Dopust
11,08% Praznik

2,50%

Refundirana 
nadomestila 

Izkoriščenost delovnega časa v letu 2008
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delovnem času se je v primerjavi z 
. Prav tako se je povečal delež 

% razpoložljivega delovnega 
menjenosti zaposlenih v zvezi z reorganizacijo 

Nadaljevali smo z izvajanjem ukrepov za zmanjšanje deleža bolniškega staleža. Izvedli smo 
% manj kot leta 2008. Poleg tega 

raznih rekreativnih vadbah, jim omogočamo zdrave 
ter dodatno intenziviramo interno 

avljamo prispevke z nasveti za bolj zdravo 
ažurne podatke o deležih bolniške odsotnosti po posameznih organizacijskih 

in intranetnih straneh 

seganju zastavljenega cilja 5,1-
27 odstotnih točk, in 

razpoložljivega časa.  

zmanjšanju deleža bolniške 
) kot tudi v breme ZZZS (za 0,18 

Doseženi delež bolniške odsotnosti v breme podjetja predstavlja 0,38 
, medtem ko doseženi skupni delež bolniške 

 %. 

2008 Indeks 

Število ur Delež 
v % 

2009            
2008 

664,5 2,31 99,5 

240,5 1,94 97,3 

424 0,36 111,2 

689 2,73 96,4 

992 1,91 97,7 

592 0,06 132,4 

1.656 0,18 197,5 

449 0,58 57,8 

881.156 100,0 110,3 

Redni 
delovni čas
80,18%

Refundirana 
nadomestila 

3,13%
Ostali 

izostanki
0,01%

Izkoriščenost delovnega časa v letu 2008
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Poškodbe pri delu in varstvo zdravja 
 

V podjetju smo veliko pozornosti posvetili promoviranju varnega in zdravega dela ter 
ukrepom izboljšanja pogojev dela v obliki nabave novih, sodobnejših in varnejših delovnih 
strojev ter opreme.  
 
Zaradi nevarnosti pandemske gripe smo z namenom varovanja zdravja zaposlenih in 
zagotovitve nemotenega delovanja javne službe, ki jo izvajamo, izvedli vrsto ukrepov za 
njeno preprečitev in širjenje. Izdelali smo Načrt zaščite pred pandemsko gripo, na oglasne 
deske smo namestili obvestilne plakate, na vhode v objekte sredstva za razkuževanje rok in 
zaščitne paravane na delovnih mestih, kjer obstaja verjetnost stika s strankami. Zaposlenim 
smo zagotovili zaščitne maske.  
 
Na predhodne zdravstvene preglede smo napotili 64 delavcev, od tega 10 študentov, na 
redne periodične preglede 179 delavce in na s strani medicine dela zahtevane kontrolne 
preglede 49 delavcev. Skupno je zdravstvene preglede leta 2009 opravil 301 delavec. V 94 
primerih je bilo zdravniško spričevalo s strani medicine dela, prometa in športa zaključeno z 
zdravstveno omejitvijo delavca. Pri nekaterih je bila zato potrebna premestitev na drugo 
ustrezno delovno mesto v skladu z preostalo delazmožnostjo. 
 
Organizirali smo prostovoljno cepljenje proti navadni gripi, katerega se je udeležil 101 
zaposleni, ter cepljenje proti pandemski gripi, katerega se je udeležilo 33 zaposlenih. Nekaj 
posameznikov je bilo cepljenih tudi proti klopnemu meningitisu in hepatitisu A in B. 
Za varnejše in bolj zdravo delo zaposlene sami tudi usposabljamo na področju varnosti in 
zdravja pri delu, varstva pred požarom, evakuacije in izobražujemo za varno uporabo 
delovne opreme.  
 
Leta 2009 smo evidentirali 23 poškodb, kar je 1 poškodba več kot leta 2008. Pri delu se je 
poškodovalo 21 izvajalcev zaposlenih (od tega en študent in en najeti delavec Delta In), 2  
zaposlena pa sta se poškodovala na poti na delo oziroma z dela. Ker je zmanjšanje števila 
poškodb pri delu naš skupni cilj, na oglasnih deskah podjetja mesečno objavljamo podatke o 
trenutnem stanju doseganja letnega cilja v zvezi s številom poškodb povezanih z delom po 
posameznih organizacijskih enotah. Zastavljeni cilj: največ 25 poškodb v letu 2009, smo na 
področju varnega in zdravega dela ob sodelovanju številnih zaposlenih ter s službo varnosti 
in zdravja pri delu uspeli doseči. 
 
 
Disciplinski ukrepi 
 
Leta 2009 smo izvajali ukrepe zaostrovanja discipline in spremljali ter zagotavljali kakovost 
opravljenega dela. Skupaj smo izrekli 13 disciplinskih ukrepov, od tega 6 pisnih opozoril pred 
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, 4 negativne ocene delovne uspešnosti in 3 izredne odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi. Tudi leta 2008 je bilo skupaj izrečenih 10 ukrepov (6 pisnih opozoril in 
4 negativne ocene delovne uspešnosti). 
 
 
Izobraževanje in usposabljanje 
 
Skladno s sprejetim načrtom izobraževanja zaposlenim financiramo študij ob delu za 
pridobitev strokovne izobrazbe. V različne programe izobraževanja je bilo v začetku leta 2009 
vključenih 17 zaposlenih, od katerih so izobraževanje uspešno zaključili 3 zaposleni in 
pridobili IV., VI. ter VII. stopnjo izobrazbe, z dvema zaposlenima pa smo sporazumno 
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prekinili pogodbo o izobraževanju. Na kolegiju direktorja je bil sprejet sklep o sklenitvi novih 
pogodb o izobraževanju, na podlagi katerega smo sklenili štiri nove pogodbe o 
izobraževanju, in sicer za pridobitev VII. stopnje izobrazbe. Na dan 31.12.2009 je tako v 
različne programe izobraževanja vključenih 16 zaposlenih. 
 
Iz naslova izobraževanja za pridobitev strokovne izobrazbe je bilo leta 2009 skupno 
realiziranih približno 2.669 izobraževalnih ur, stroški po sklenjenih pogodbah o izobraževanju 
pa so znašali 13.263,91 EUR.  
 
Različnih vrst usposabljanj, kot so jezikovni tečaji, strokovni seminarji, posveti, konference, 
varstvo pri delu ipd., se je skupno udeležilo manj zaposlenih (280) kot leta 2008 (365), 
vendar je bilo realiziranih več izobraževalnih ur na zaposlenega, ki se je usposabljal (15,5 
ur), kot pa leta 2008 (12,11 ur). Stroški usposabljanj so skupno znašali 46.734,57 EUR, kar v 
povprečju na zaposlenega predstavlja 100,41 EUR.  
 
Za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih je bilo skupno porabljenih 59.998,48 EUR, kar 
je skoraj enako kot leta 2008 in predstavlja 0,56 % stroškov dela v letu 2009. Za pridobitev 
strokovne izobrazbe in razne vrste usposabljanj je vsak udeleženi zaposleni v povprečju 
namenil 24,68 ur, kar je 6,87 ur več kot leta 2008. 
 
 
Komunikacija 
 
Z namenom izboljšanja internega komuniciranja ter zaradi večje obveščenosti zaposlenih 
izdajamo interno glasilo Snagec, ki redno izhaja v tiskani in elektronski obliki enkrat v 
trimesečju. V letu 2009 smo tako kot v letu 2008 izdali štiri številke. Informacije objavljamo 
tudi na intranetu, plazma ekranih in oglasnih deskah ter organiziramo redna srečanja s 
predstavniki delavcev, sindikati in svetom delavcev, na katerih predstavimo glavne cilje 
podjetja, poročamo o realizaciji aktivnosti za dosego zastavljenih ciljev in aktualnih 
problemih, povezanih z delom podjetja. Zaposleni imajo možnost svoje ideje, želje, težave in 
vprašanja, ki jih predhodno niso uspeli razrešiti v pogovorih s svojimi nadrejenimi, zaupati 
tudi neposredno direktorju, saj imamo enkrat mesečno organiziran t.i. »direktorjev dan«. 
Prav tako lahko zaposleni komunicirajo v obliki neformalnega druženja na nekaterih 
organiziranih dogodkih podjetja. 
 
 
Skrb za zaposlene izven delovnega časa 
 
S ciljem ustvarjanja spodbudnega delovnega okolja, večje motiviranosti in ustreznejše 
organizacijske klime med zaposlenimi skrbimo za zaposlene tudi izven delovnega časa. 
Spodbujamo različne neformalne oblike druženja zaposlenih. Poleg različnih vrst rekreacije  
smo se udeležili tudi Komunaliade 2009, kjer smo dosegli odlične športne rezultate in od 69 
udeleženih podjetij zasedli skupno 4. mesto, v spomladanskem času smo organizirali izlet v 
Dubrovnik in Črno goro, v septembru pa tradicionalni jesenski piknik. V prednovoletnem času 
pa so se zaposleni v velikem številu udeležili prednovoletne zabave v okviru Javnega 
Holdinga Ljubljana. 
 
V letu 2009 smo redno vzdrževali Samski dom na Poljanski 66 v Ljubljani, katerega smo od 
1.12.2007 ponovno prevzeli v upravljanje. V minulem letu smo izvedli nekaj prenov. Tako je 
bilo v letu 2009 za objekt za upravljanje, tekoče stroške vzdrževanja in različne obnove 
vloženo 254.554,50 EUR, pri čemer pa je prihodek iz najemnin v enakem obdobju znašal 
390.638,80 EUR. Vlaganja v objekt so bila v preteklem letu nekoliko manjša, predvsem iz 
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razloga večjih vzdrževalnih del in obnov, ki so bile izvedene v letu 2008, medtem ko se je v 
obdobju poročanja izvajalo predvsem tekoče vzdrževanje objekta. V letu 2009 je dohodek iz 
naslova najemnin nekoliko upadel v primerjavi z letom poprej, kar pa je predvsem posledica 
upada zasedenosti ležišč v Samskem domu, ki je povezan z upadom dela, predvsem v 
gradbeništvu, saj je veliko najemnikov opravljalo delo ravno v tej dejavnosti. 
 
 
 
2.10. Varstvo okolja 
 
Eno od osnovnih načel varstva okolja je načelo preventive, ki določa, da morajo biti pravila 
ravnanja, mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja in drugi ukrepi varstva okolja 
zasnovani tako, da povzročijo čim manjšo spremembo okolja in pomenijo čim manjše 
tveganje za okolje. Prav tako mora biti projektiran in izpeljan tudi vsak poseg v okolje. Bistvo 
tega načela je v tem, da se skuša preprečiti ali zmanjšati obremenjevanje okolja že pri 
samem nastanku. 
 
Na področju okoljevarstvene dejavnosti smo v letu 2009 največje učinke dosegli z realizacijo 
in izvajanjem naslednjih aktivnosti: 
 
 
Področje odlaganja odpadkov 
 
Na Odlagališču nenevarnih odpadkov na Barju smo v  letu 2009 nadaljevali z gradnjo čistilne 
naprave za izcedne vode, končala so se gradbena dela, nameščena je bila strojna in elektro 
oprema, pripravljena je bila dokumentacija za tehnični pregled naprave. 
 
Končala se je gradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja, ki bo zagotavljala potrebne 
odlagalne površine predvidoma do leta 2014.  
 
Na podlagi različnih poskusov zmanjševanja širjenja neprijetnih vonjav smo na robu 
aktivnega dela odlagališča postavili sistem za pršenje aktivne raztopine. Ta pospeši 
razgradnjo merkaptanov, hlapnih organskih snovi in amonijaka, ki so glavni povzročitelji 
neprijetnih vonjav, ki izhajajo iz odlagališča. Primerjalne meritve neprijetnih vonjav pri 
delujočem in nedelujočem sistemu pršenja so pokazale pozitivne učinke pršenja. S 
primerjavo najvišjih  izmerjenih vrednosti pri uporabi pršenja in brez njega smo ocenili, da se 
vplivi emisij iz odlagališča skoraj prepolovijo, zato bomo s pršenjem aktivne raztopine 
nadaljevali.  
 
Za potrebe monitoringa vplivov na okolje smo okoljsko merilno postajo opremili z novim 
kontejnerjem in modulom za meritve z vezanim balonom za meritve temperature, relativne 
vlage in zračnega tlaka do višine 300 m nad tlemi. Zagotovljen bo zajem in osnovna 
obdelava meritev ter prenos podatkov v okoljski merilni sistem na Odlagališču nenevarnih 
odpadkov Barje. Omogočen bo tudi zajem vzorcev zraka in meritve neprijetnih vonjav z 
merilnikom COSMOS XP 329. 
 
Zaradi stalnega spremljanja kakovosti padavinskih voda smo na enem od zbiralnikov 
namestili analizator za merjenje koncentracije bora, ki poleg analizatorja za amonijev dušik 
usmerja iztok padavinskih voda v potok oziroma v primeru presežnih vrednosti v kanalizacijo 
in naprej v čistilno napravo.    
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Z izvajanjem lastnega monitoringa in z zunanjimi izvajalci smo spremljali vplivanje 
odlagališča na okolje. Pri tem smo ugotovili, da se je količina odpadnih vod povečala glede 
na predhodno leto za slabih 10 %, predvsem zaradi visoke količine letnih padavin. Pri 
kvaliteti odpadnih voda pa presegamo dopustne koncentracije pri boru in amonijev dušiku. 
Povprečna letna imisijska koncentracija metana v zrak se je v primerjavi s predhodnim letom 
kljub novo odloženim količinam odpadkov znižala za skoraj 10 %, k čemur je zagotovo 
pripomoglo tudi zadostno črpanje plina. 
 
Količina odloženih odpadkov ni presegla količin, določenih z okoljevarstvenim dovoljenjem za 
obratovanje odlagališča.  
 
Zaprta odlagalna polja smo v skladu s projektom zasadili z avtohtonimi barjanskimi vrstami.  
 
 
Področje zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov  
 
Obnova voznega parka je temeljila na nabavi vozil najvišjega ekološkega standarda EURO 5, 
ki zagotavlja manjšo porabo goriva, najmanjše emisije škodljivih snovi v izpušnih plinih in 
najnižje onesnaževanje okolja s hrupom. V ta namen smo namenili nekaj čez 700.000 EUR. 
 
 
Področje čiščenja javnih površin 
 
Na področju čiščenja javnih površin smo nadaljevali z uvajanjem ekološko čistih električnih 
vozil, ki ne povzročajo hrupa in emisij škodljivih izpušnih plinov, kar pomembno vpliva na 
prometno izredno obremenjeno središče mesta. Nabavili smo dve tovorni električni vozili in 
električni pometalni stroj v skupni vrednosti okoli 130.000 EUR. 
 
 
 
2.11. Družbena odgovornost 
 

Snaga Ljubljana že deluje v skladu s standardi družbene odgovornosti etičnega, poštenega in 
enakopravnega obravnavanja vseh deležnikov v poslovanju (zaposleni, kupci, dobavitelji, 
različne javnosti, interni regulatorji (sindikati, svet delavcev) in lastniki ter lokalna in širša 
družbena skupnost), ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in odgovornega ravnanja z 
okoljem. Poročanje o odgovornosti do posameznih deležnikov je skladno z dogovorjeno 
metodologijo poročanja, čeprav korektno in vsebinsko obsežno, obravnavano pri posameznih 
funkcionalnih celotah tega poročila.  
 
Že od leta 2007 izvajamo postopno spreminjanje poslanstva Snage Ljubljana z vključevanjem 
sodobnih okoljskih standardov, kar smo z novo definicijo vizije »biti najboljši« in novim 
poslanstvom »nuditi najkvalitetnejše storitve za primerno ceno« tudi storili. Takšna vizija in 
poslanstvo zahtevata od Snage Ljubljana ravnanje družbeno odgovornega podjetja.  
 
Odgovornost do zaposlenih 
Poglavje Upravljanje s kadri obravnava tudi vse aspekte družbene odgovornosti do 
zaposlenih. Razkrivamo izobraževanje in razvoj zaposlenih, organizacijsko klimo in 
zadovoljstvo zaposlenih, skrb za zdravje, skrb za invalide, zdravo in varno delo, kulturo in 
rekreacijo zaposlenih in komunikacijo z zaposlenimi. V tem poglavju obravnavamo tudi 
sodelovanje s sindikati in svetom delavcev.  
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Odgovornost do uporabnikov storitev 
V poglavju Zadovoljstvo uporabnikov smo opisali tudi odgovornost podjetja do uporabnikov 
storitev in kot glavno nalogo postavili usposabljanje uporabnikov storitev za uporabo in 
koriščenja postavljenega in bodočega sistema ravnanja z odpadki.  
 
Odgovornost do dobaviteljev 
Snagi Ljubljana, kot javnemu podjetju, ki mora dobavitelje izbirati preko javnih postopkov, so 
politike partnerskega odnosa z dobavitelji večinoma omejene. Kljub temu pa se lahko 
pohvalimo z nizkim deležem pritožb v postopkih javnega naročanja in rednega poravnavanja 
naših obveznosti do dobaviteljev. Podrobnosti smo predstavili v poglavju Javna naročila.  
 
Odgovornost do različnih  javnosti 
Kot javno podjetje smo še posebej zavezani k dobremu sodelovanju z raznimi javnostmi. 
Smatramo, da so občani, strokovna javnost, kot tudi novinarji - predstavniki različnih medijev 
upravičeni do jasnih in hitrih informacij. Pri tem se zanašamo na pošteno, pregledno in 
enakopravno sodelovanje z vsemi mediji. Skupaj s službami za odnose z javnostmi smo si 
tako na MOL-u kot na JHL zadali cilj, da odgovarjamo na vprašanja hitro, najkasneje v roku 
48 ur. Samo v primeru zelo kompleksnih in specifičnih informacij, ki zahtevajo posebne 
analize, so roki za odgovore izjemoma daljši. 
 
Odgovornost do lokalne skupnosti 
Snaga Ljubljana se je že v preteklih letih odločila, da bo s svojim znanjem in strokovnjaki 
aktivno sodelovala z lokalno skupnostjo, tako pri razvoju potrebne lokalne infrastrukture za 
ravnanje z odpadki, kot tudi pri postavljanju pravnih okvirov delovanja. Snaga Ljubljana tako 
vodi projekt RCERO, ki bo Ljubljani in občinam osrednje slovenske regije zagotovil sodobno 
in vrhunsko tehnologijo predelave odpadkov, čistilno napravo odpadnih vod na odlagališču 
nenevarnih odpadkov Barje in novo odlagalno polje. Vodi tudi projekt postavitve podzemnih 
zbiralnic za odpadke v centru Ljubljane in projekt urejanja zbiralnic ločenih odpadkov, ki 
bosta pomembno izboljšala kakovost bivanja, kot tudi prispevala k lepšemu izgledu in 
urejenosti mesta. Snaga Ljubljana je tudi prevzela odgovornost za čiščenje in vzdrževanje 
zelenih površin ter sodelovala pri posodabljanju odloka o zbiranju in odvozu komunalnih 
odpadkov in čiščenju javnih površin.  
 
Odgovornost do okolja 
Poleg infrastrukturnih objektov ravnanja z odpadki, ki so istočasni tudi objekti varovanja 
okolja, Snaga Ljubljana posveča tudi potrebno pozornost okolju pri vseh ostalih poslovnih 
odločitvah. Glavnina dejavnosti ravnanja z odpadki je trenutno povezana s transportom 
oziroma vozili za prevoz odpadkov. Ker se zavedamo okoljske odgovornosti, nabavljamo le 
vozila s sodobnimi pogoni, ki omogočajo minimalne izpuste v ozračje in če je le možno, 
uporabljamo tudi električna vozila, predvsem za delo v strogem centru mesta. S posebno 
pozornostjo spremljamo razvoj novih pogonskih agregatov in občasno taka vozila tudi 
testiramo. V preteklem letu smo tako testirali smetarsko vozilo, ki uporablja zemeljski plin kot 
energent in za delovanje nadgradnje uporablja elektriko, skladiščeno v akumulatorjih. 
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2.12. Razvojne usmeritve 
 

Na področju odstranjevanja odpadkov so naše razvojne usmeritve usmerjene v izvajanje 
projekta Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki RCERO Ljubljana. Le-ta bo 
podjetju po zaključeni celotni izvedbi zagotovil nadaljnje možnosti za dolgoročno delovanje. 
Novi del odlagališča smo lani zgradili in je že v uporabi, s čimer imamo pogoje za odlaganje 
odpadkov predvidoma do konca leta 2013. V gradnji je naprava za prečiščevanje odpadne 
izcedne vode v skladu z zakonodajo. Najpomembnejši objekt pa je namenjen predelavi 
komunalnih odpadkov pred končnim odlaganjem. Izbrani koncept predvideva mehansko 
ločevanje na lahko in težko organsko frakcijo, pripravo sekundarnega goriva, anaerobno 
fermentacijo biološko razgradljive frakcije, z delnim kompostiranjem pri liniji ločeno zbranih 
bioloških odpadkov. Tudi v letu 2009 smo nadaljevali z aktivnostmi pri izdelavi razpisne 
dokumentacije, hkrati pa smo izvedli prvo fazo razpisnega postopka za ugotavljanje 
sposobnosti ponudnikov. Razvojna odločitev je torej uvedba predhodne obdelave pred 
odlaganjem v objektih, ki so predvideni na lokaciji odlagališča Barje. Projekt izvajamo kot 
pooblaščenec MOL in ostalih občin družbenic, ki so podprle ta projekt. Dodatno se je razširil s 
podpisom pogodbe o pristopu novih osmih občin, s čimer posredno vstopamo v ravnanje z 
odpadki na novem področju, ki skupno pokriva 414.000 prebivalcev. S tem bo podjetje 
zmanjšanje aktivnosti na dejavnosti odlaganja odpadkov preneslo na procese obdelav le-teh. 
V aprilu 2009 smo prejeli odločbo o financiranju operacije s strani kohezijskega sklada 
Evropske Komisije, ki nam je odobrila 77,8 mio evrov nepovratnih sredstev za projekt.  
 
Objekti za predelavo odpadkov bodo proizvajali gorivo iz odpadkov, za katerega ni dokončno 
določeno mesto uporabe. Ker je naš cilj proizvedeno gorivo uporabiti čim bliže, smo v 
lanskem letu pristopili k skupni izdelavi predinvesticijske zasnove za objekt za energetsko 
izrabo odpadkov, skupaj s TE-TOL, VO-KA in Energetiko. Projektne aktivnosti se bodo v letu 
2010 predvidoma nadaljevale z investicijskim programom. 
 
Zaradi nadaljnega razvoja podjetja in lažjega delovanja vseh enot smo pričeli z aktivnostmi 
za preselitev na novo lokacijo. Za zemljišče, na katerem stoji sedanji avtopark v bližini 
odlagališča, se je končno razrešilo denacionalizacijsko vprašanje, tako, da bo na njem 
mogoče graditi objekte, ki jih potrebuje Snaga za svoje delovanje. 
 
 
 
2.13. Pomembni poslovni dogodki po koncu poslovnega leta 
 
Do zaključka izdelave letnega poročila za leto 2009 so se zgodili poslovni dogodki, ki bodo 
vplivali na izvajanje dejavnosti podjetja, investicijske dejavnosti in poslovne rezultate med 
katerimi so pomembnejši: 
 

1. Javni holding in povezana javna podjetja so skladno s sklepi pristojnih organov s 
1.4.2010 zaključili prenos FRS, IT in kadrovskih služb javnih podjetij na Javni holding. 
Predhodno so bile sklenjene pogodbe: z javnim podjetjem Energetika Ljubljana o 
neodplačnem pravnem prenosu Področja finance, računovodstvo in obračun, 
Kadrovske službe ter Poslovno informacijske službe na Javni holding; z javnim 
podjetjem Vodovod Kanalizacija o neodplačnem pravnem prenosu Finančno 
računovodske službe, Kadrovske službe in Službe za informatiko na Javni holding; z 
javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet o neodplačnem pravnem prenosu 
Službe za ekonomiko, Službe za kadrovanje in Službe za informatiko na Javni holding; 
z javnim podjetjem Snaga o neodplačnem pravnem prenosu Finančno računovodske 
službe, Plansko analitske službe, Kadrovske službe ter Službe za informatiko in Službe 
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za podporo uporabnikom na Javni holding. S tem je bila uspešno zaključena tudi 
druga faza reorganizacije, ki je potekala nemoteno in z izjemnim medsebojnim 
sodelovanjem zaposlenih v javnih podjetjih in Javnem holdingu. Na Javni holding je 
prešlo 169  zaposlenih iz javnih podjetij, ki nadaljujejo delo v skupnih službah, z 
opravljanjem del za vsa javna podjetja. Iz javnega podjetja Snaga Ljubljana  je tako 
prešlo na Javni holding 25 zaposlenih.  

 
Javni holding je spremenil sedež, ki je od 1.4.2010 dalje na naslovu Verovškova ulica 
70, v prostorih Javnega podjetja Energetika Ljubljana. V mesecu marcu so bili v 
Javnem holdingu sprejeti novi akti, ki vključujejo vse spremembe, povezane z 
reorganizacijo, kar omogoča takojšen nemoten delovni proces v Javnem holdingu, v 
katerem se je od dotlej 40 zaposlenim s 1. aprilom pridružilo še 169 zaposlenih iz 
javnih podjetij, na skupno 208 zaposlenih. Svoj poslovni sedež pa je spremenilo tudi 
javno podjetje Energetika Ljubljana, ki je svoje dotedanje prostore odstopilo Javnemu 
holdingu in se preselilo na Verovškovo ulico 62.  

 
Področje informatike je bilo usmerjeno zlasti v to, da so podprli selitev na novo 
lokacijo, še pred tem pa zagotovili tehnološke rešitve za enotno informacijsko podprto 
vložišče za vsa javna podjetja in Javni holding. Zagotoviti je bilo potrebno 
infrastrukturo in komunikacije za zagon novega PIS ter na ta način omogočiti 
nemoteno poslovanje javnih podjetij in holdinga po prehodu v živo s 
01.05.2010. Vseskozi so intenzivno potekale delavnice, ki se jih je udeleževalo 
precejšnje število zaposlenih iz javnih podjetij in Javnega holdinga, kot priprava na 
uvedbo enotnega poslovno informacijskega sistema SAP. Skladno s projektom pa bo 
Snaga Ljubljana na informacijsko podporo SAP prešla s 1.1.2011, do takrat bo 
uporabljala podporo Navision. 

 
Med Javnim holdingom in javnimi podjetji so potekala usklajevanja tudi glede vsebine 
ene večstranske pogodbe za izvajanje storitev (SLA), ki je večdelna, saj so v njej 
natančno navedena vsa tri področja tako kadrovsko, FRS kot IT področje. V 
posebnem delu pogodbe je obravnavan katalog, ki vključuje tudi kazalce uspešnosti 
po področjih skupaj s ciljnimi vrednostmi in terminskim planom glavnih »outputov«. 
Katalog storitev definira dokumente, časovne okvire, merila uspeha in kazalnike 
uspešnosti po storitvah.  

 
Služba za javna naročila Javnega holdinga je uspešno izvedla obsežno javno naročilo 
za pisarniški material in kopirni papir za vsa javna podjetja in Javni holding, ki 
podjetjem omogoča znatni prihranek. Postopek je bil zaključen z dodatnimi pogajanji, 
na katerih so bili dosežene še ugodnejše cene. Trenutno pa je v objavi skupno javno 
naročilo za nakup osebnih službenih in delovnih vozil. 

 
2. Januarja 2010 so bila končana vsa glavna pogodbena dela za izgradnjo čistilne 

naprave izcednih vod na odlagališču Barje, izveden je bil tehnični pregled ter 
februarja 2010 tudi pridobljeno uporabno dovoljenje. V teku je poskusno 
obratovanje. 

 
3. S 1. januarjem 2010 smo skladno z rastjo izhodiščne plače po kolektivni pogodbi 

dejavnosti  (Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, Uradni list 
RS, št. 10/10) uskladili tudi izhodiščne plače zaposlenih v Snagi Ljubljana in jih tako 
povečali za 1,5 %. 
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4. S 1.2.2010 se je povišala cena storitev odlaganja odpadkov za občine družbenice JHL 
in občino Velike Lašče, s 1.4.2010 pa se je  povišala še cena zbiranja in prevoza 
odpadkov v vseh občinah, kjer Snaga izvaja službo. Cena odlaganja odpadkov za 
občini Ig in Vodice se je se je povišala s 1.3.2010.  
V začetku leta 2010 sta občini Velike Lašče in Vodice sprejeli Odlok o gospodarski 
javni službi odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 
Na podlagi veljavnih odlokov pa so občine Velike Lašče, Vodice in Ig s podjetjem 
Snaga Ljubljana podpisale Pogodbo o neposredni podelitvi koncesije za izvajanje 
obvezne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na področju posamezne občine. 

 
5. Februarja 2010 smo MOP-u, ARSO poročali o porabi okoljske dajatve za 

onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz leta 2007 v letu 2009, v marcu 
2010 pa smo poročali o porabi okoljske dajatve iz leta 2008 v letu 2009. Le-ta se v 
letu 2009 ni porabljala in se bo porabila, kot tudi preostali del neporabljene okoljske 
dajatve iz leta 2007, v letu 2010 in nadaljnjih letih za financiranje RCERO. Konec 
marca 2010 smo na MOP, ARSO oddali napoved za odmero okoljske dajatve za leto 
2009.  

 
Skladno z Uredbo o okoljski dajatvi (Uradni list RS, št. 85/08) in novo Uredbo o 
odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 53/09) ter glede na 
načrtovano maso odloženih odpadkov za leto 2010 smo s 1.2.2010 znižali okoljsko 
dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov v povprečju za      
36,1 % oz. na 0,0105 EUR/kg. 

 
6. V zvezi z izločitvijo sredstev v upravljanju s 1.1.2010 Snaga Ljubljana v sodelovanju z 

MOL in JHL pripravlja pogodbo o najemu gospodarske javne infrastrukture. Predmet 
pogodbe je prenos infrastrukture na lokalne skupnosti, prenos nazaj v najem, 
vzdrževanje in določitev pristojnosti v zvezi z izgradnjo infrastrukture, vodenje 
katastra ter obračunavanje in plačevanje najemnine vključno z vodenjem vseh 
evidenc.  V primeru Snage Ljubljana bo potrebno infrastrukturo izločiti na vseh 7 
občin družbenic JHL ter z vsemi občinami usklajevati in dogovoriti načrtovanje, 
nabavljanje in izvajanje investicij in vzdrževanja v infrastrukturo ter ustrezno 
financiranje preko obračunavanja amortizacije in morebitnih subvencij. Zaradi 
velikega števila pravnih subjektov udeleženih v tem poslu, se Snaga Ljubljana trudi 
doseči dogovor o poenostaviti postopkov izvajanja investicij in vzdrževanja ter 
evidentiranja sredstev infrastrukture. 

 
7. Glede na spremenjene cene storitev zbiranja in prevoza ter odlaganja odpadkov  v 

prvem trimesečju 2010 in s tem v zvezi povečanje prihodkov glede na načrtovane 
vrednosti, Snaga Ljubljana predvideva do junija 2010 izdelavo rebalansa poslovnega 
načrta za leto 2010. 
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
 

3.1. Računovodski izkazi5 
 
Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z 
njimi.  
 
 
3.1.1. Bilanca stanja      
                                                          

     v EUR

 

 
Pojasnila 31.12.2009 31.12.2008 

Indeks 
31.12.09/ 
31.12.08 

 SREDSTVA  59.495.780 59.775.698 99,5 
    

A. DOLGOROČNA SREDSTVA  44.932.919 43.073.598 104,3 
I. Neopredmetena dolg. sredstva in dolgoročne 

aktivne časovne razmejitve 3.2.1.1. 648.567 641.547 101,1 
1. Dolgoročne premoženjske pravice   647.549 640.677 101,1 
5. Druge dolgoročne časovne razmejitve  1.018 870 117,0 
II. Opredmetena osnovna sredstva 3.2.1.2. 40.620.833 38.744.874 104,8 
1. Zemljišča in zgradbe  24.449.099 24.861.202 98,3 
a) Zemljišča   12.567.812 12.567.812 100,0 
b) Zgradbe   11.881.287 12.293.390 96,6 
2. Proizvajalne naprave in stroji   12.945.096 10.036.289 129,0 
3. Druge naprave in oprema   18.605 18.985 98,0 
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo   3.208.033 3.828.398 83,8 
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi   3.208.033 3.828.398 83,8 
III. Naložbene nepremičnine 3.2.1.3. 3.663.139 3.686.557 99,4 
IV. Dolgoročne finančne naložbe  380 620 61,3 
2. Dolgoročna posojila  380 620 61,3 
b) Dolgoročna posojil drugim  380 620 61,3 
    
B. KRATKOROČNA SREDSTVA  14.545.448 16.626.613 87,5 
II. Zaloge 3.2.1.4. 440.785 498.621 88,4 
1. Material   440.785 498.621 88,4 
III. Kratkoročne finančne naložbe 3.2.1.5. 8.450.260 11.600.280 72,8 
2. Kratkoročna posojila  8.450.260 11.600.280 72,8 
b) Kratkoročna posojila drugim  8.450.260 11.600.280 72,8 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve  5.484.918 4.224.015 129,9 
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini  14.365 16.612 86,5 
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  3.2.1.6. 3.722.216 3.579.144 104,0 
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 3.2.1.7. 1.748.337 628.259 278,3 
V. Denarna sredstva  3.2.1.8. 169.485 303.697 55,8 
    
C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   17.413 75.487 23,1 
   
 IZVENBILANČNA EVIDENCA  1.719.554 1.441.183 119,3 

 
 
 
 
 

                                                 

5 Postavke v računovodskih izkazih, ki niso navedene, imajo vrednost 0. 
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  Pojasnila 31.12.2009 31.12.2008 
Indeks 

31.12.09/ 
31.12.08 

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  59.495.780 59.775.698 99,5 
      

A. KAPITAL 3.2.1.9. 23.286.359 33.908.868 68,7 
I. Vpoklicani kapital  7.211.099 10.464.965 68,9 
1. Osnovni kapital   7.211.099 10.464.965 68,9 
II. Kapitalske rezerve  13.903.941 18.892.100 73,6 
III. Rezerve iz dobička   2.171.319 4.461.829 48,7 
1. Zakonske rezerve  343.963 343.963 100,0 
5. Druge rezerve iz dobička   1.827.356 4.117.866 44,4 
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta  3.2.1.9.1. 0 89.974 0,0 
      
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 
3.2.1.10. 3.515.789 3.291.823 106,8 

1. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade  1.258.071 993.958 126,6 
2. Druge rezervacije  1.460.988 1.385.676 105,4 
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve  796.730 912.189 87,3 
      
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  26.241.112 18.992.190 138,2 
I. Dolgoročne finančne obveznosti   0  
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini   0  
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 3.2.1.11. 26.241.112 18.992.190 138,2 
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti  26.241.112 18.992.190 138,2 
      
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  6.448.768 3.577.053 180,3 
II. Kratkoročne finančne obveznosti  0 550.586 0,0 
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini  0 550.586 0,0 
III. Kratkoročne poslovne obveznosti  6.448.768 3.026.467 213,1 
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini  177.459 151.531 117,1 
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 3.2.1.12. 5.009.090 1.574.980 318,0 
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov  0 0 - 
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 3.2.1.13. 1.262.219 1.299.956 97,1 
      
D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  3.752 5.764 65,1 
      
 IZVENBILANČNA EVIDENCA  1.719.554 1.441.183 119,3 
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3.1.2. Izkaz poslovnega izida 
 

      v EUR 

      Pojasnila 2009 2008 
Indeks 
09/ 08 

       
1. + Čisti prihodki od prodaje 3.2.2.1. 23.128.388 21.746.992 106,4 

a)  Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu podjetjem v 
skupini doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe 

 180.048 197.209 91,3 

b)  Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem 
doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe 

 18.620.768 15.997.080 116,4 

č)  Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem 
doseženi z opravljanjem drugih dejavnosti 

 4.318.077 5.543.208 77,9 

d)  Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu  9.495 9.495 100,0 

4. + Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki) 

3.2.2.2. 696.478 332.522 209,5 

5. - Stroški blaga, materiala in storitev  12.575.276 7.958.308 158,0 

a.1)  Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški 
porabljenega materiala povezani s podjetji v skupini  

3.2.2.3. 12.770 12.869 99,2 

a.2)  Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški 
porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji 

3.2.2.3. 3.105.417 3.071.391 101,1 

b.1)  Stroški storitev povezani s podjetji v skupini 3.2.2.4. 842.226 765.408 110,0 

b.2)  Stroški storitev povezani z drugimi podjetji 3.2.2.4. 8.614.863 4.108.640 209,7 

6. - Stroški dela 3.2.2.5. 10.687.149 9.361.031 114,2 

a)  Stroški plač  7.855.181 6.760.131 116,2 

b)  Stroški socialnih zavarovanj  1.417.212 1.331.536 106,4 

b.1)  Stroški pokojninskih zavarovanj  844.255 727.206 116,1 

b.2)  Drugi stroški socialnih zavarovanj  572.957 604.330 94,8 

c)  Drugi stroški dela  1.414.756 1.269.364 111,5 

7. - Odpisi vrednosti  4.642.741 4.139.707 112,2 

a)  Amortizacija 3.2.2.6. 4.123.603 3.883.988 106,2 

b)  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NOS in OOS  10.860 0 - 

c)  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 3.2.2.7. 508.278 255.719 198,8 

8. - Drugi poslovni odhodki 3.2.2.8. 605.933 959.811 63,1 

b)  Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji   605.933 959.811 63,1 

10.  Finančni prihodki iz danih posojil 3.2.2.9. 351.923 558.959 63,0 

b.1)  Finančni prihodki iz posojil, danih drugim, pov.z opravljanjem 
gospodarske javne službe 

 351.923 558.959 63,0 

11. + Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 3.2.2.10. 85.361 50.433 169,3 

a)  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do podjetij v skupini  14 35 40,0 

b)  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih podjetij  85.347 50.398 169,3 

13. - Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  9.890 27.737 35,7 

a)  Finančni odhodki iz posojil do podjetij v skupini  9.890 27.737 35,7 

č)  Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti  0 0 - 

14. - Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti  107 182 58,8 

a)  Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini  11 0 - 

b)  Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih 
obveznosti 

 96 182 52,7 

15. + Drugi prihodki  3.2.2.11. 1.894.889 182.884 1036,1 

16.  - Drugi odhodki  16.427 21.919 74,9 

17.  - Davek iz dobička  0 308.386 0,0 

       
19. = ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA  (1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17) 

 -2.380.484 94.709 -2513,5 

 

 

Računovodske izkaze je potrebno brati skupaj s pojasnili računovodskih izkazov. 
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3.1.3. Izkaz denarnih tokov   
 

                 v EUR 

    
2009 2008 

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     

a) Postavke izkaza poslovnega izida 160.089 4.282.913 

 Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 23.782.232 22.200.936 

 
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz 
poslovnih obveznosti -23.352.306 -17.474.596 

 Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -269.837 -443.427 

b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja 764.620 4.046.021 

 Začetne manj končne poslovne terjatve -1.501.586 -426.725 

 Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve 58.074 241.632 

 Začetne manj končne zaloge 57.836 -46.293 

 Končni manj začetni poslovni dolgovi 1.319.800 3.160.503 

 Končni manj začetni poslovni dolgovi – sredstva v upravljanju 852.865 1.045.719 

 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije -22.369 71.185 

c) Prebitek prejemkov  pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b) 924.709 8.328.934 
    
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU   

a) Prejemki pri naložbenju 3.528.086 591.625 

 Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje 378.066 591.625 

 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 3.150.020 0 

b) Izdatki pri naložbenju -4.026.531 -8.861.166 

 Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev -181.698 -715.145 

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -2.991.968 -4.800.262 

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev – sredstva v upravljanju -852.865 -1.045.719 

 Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 0 -2.300.040 

c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b) -498.445 -8.269.541 
    
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   

a) Prejemki pri financiranju 0 0 

b) Izdatki pri financiranju -560.476 -560.477 

 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -9.890 -27.738 

 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 0 0 

 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -550.586 -532.739 

c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b) -560.476 -560.477 
    
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) 169.485 303.697 
    
x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc) -134.212 -501.084 

y) Začetno stanje denarnih sredstev 303.697 804.781 
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3.1.4. Izkaz gibanja kapitala      
 

 
 Izkaz gibanja kapitala za leti 2009 in 2008 prikazujemo v dveh ločenih tabelah. 

v EUR 

  

Vpoklicani 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Rezerve iz dobička 

Presežek iz 
prevrednot. 

Preneseni čisti poslovni 
izid 

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta 

Skupaj 
Osnovni 
kapital 

Zakonske 
rezerve 

Druge 
rezerve iz 
dobička 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Prenesena 
čista izguba 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Čista 
izguba 

poslovnega 
leta 

A. Začetno stanje v obdobju, na dan 1.1.2009 10.464.965  18.892.100 343.963 4.117.866 0  0  0  89.974 0  33.908.868 
B. Premiki v kapital 0  0  0  0  0  0  0  0  -2.380.484 -2.380.484  
a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala                   0  
d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta                 -2.380.484 -2.380.484 
e) Vnos zneska prevrednotenj kapitala                   0  
f) Druga povečanja sestavin kapitala                   0  
C. Premiki v kapitalu 0  0  0 89.974 0  0  0  -89.974 0  0  

a) 
Razporeditev čistega dobička kot sestavine 
kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta                0  

b) 
Razporeditev čistega dobička za oblikovanje 
dodatnih rezerv po sklepu skupščine       89.974    -89.974       0  

c) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala    -2.380.484     2.380.484 0 

č) Oblikovanje rezerv za lastne delnice in lastne 
poslovne deleže iz drugih sestavin kapitala 

                  0  

f) Druge prerazporeditve sestavin kapitala            89.974    -89.974   0  
Č. Premiki iz kapitala 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
a) Izplačilo dividend                   0  
d) Druga zmanjšanja sestavin kapitala  -3.253.866  -4.988.159                -8.242.025 

e) Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in lastnih 
poslovnih deležev                   0  

D. Končno stanje v obdobju, na dan 
31.12.2009 7.211.099  13.903.941  343.963  1.827.356  0  0  0  0  0  23.286.359 

  BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA           0  0  0  0  0 
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v EUR 

  

Vpoklicani 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Rezerve iz dobička 

Presežek iz 
prevrednot. 

Preneseni čisti poslovni 
izid 

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta 

Skupaj 
Osnovni 
kapital 

Zakonske 
rezerve 

Druge 
rezerve iz 
dobička 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Prenesena 
čista izguba 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Čista 
izguba 

poslovnega 
leta 

A. Začetno stanje v obdobju, na dan 
1.1.2008 10.464.965  18.892.100  339.228 3.698.652 0  0  0 419.214 0  33.814.159 

B. Premiki v kapital 0  0  0  0  0  0  0  94.709  0  94.709  
a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala                   0  
d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta                94.709   94.709 
e) Vnos zneska prevrednotenj kapitala                   0  
f) Druga povečanja sestavin kapitala                   0  
C. Premiki v kapitalu 0  0  4.735 419.214 0  0  0  -423.949 0  0  

a) Razporeditev čistega dobička kot sestavine 
kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta 

     4.735          -4.735   0  

b) 
Razporeditev čistega dobička za oblikovanje 
dodatnih rezerv po sklepu skupščine        419.214    -419.214       0  

č) 
Oblikovanje rezerv za lastne delnice in lastne 
poslovne deleže iz drugih sestavin kapitala             0     0  

f) Druge prerazporeditve sestavin kapitala            419.214    -419.214   0  
Č. Premiki iz kapitala 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
a) Izplačilo dividend                   0  
d) Druga zmanjšanja sestavin kapitala                     

e) Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in lastnih 
poslovnih deležev                   0  

D. Končno stanje v obdobju, na dan 
31.12.2008 10.464.965  18.892.100 343.963  4.117.866  0  0  0  89.974  0  33.908.868 

  BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA           0  0  89.974  0  89.974 
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3.1.5. Izkaz bilančne izgube/dobička 
 

               v EUR 

      
31.12.2009 31.12.2008 

  Čisti poslovni izid poslovnega leta -2.380.484 94.709 

 + Preneseni čisti dobiček/Prenesena čista izguba 0 0 

 + Zmanjšanje rezerv iz dobička po sklepu direktorja 2.380.484 0 

  Povečanje rezerv iz dobička po sklepu direktorja 0 4.735 

 = Bilančna izguba/dobiček   0 89.974 

 
 

3.1.6. Pokrivanje izgube 
 

V družbi SNAGA Javno podjetje d.o.o. je v poslovnem letu 2009 ugotovljen negativni 
poslovni izid v višini 2.380.484 EUR. Po sklepu direktorja se izguba pokriva iz drugih rezerv 
podjetja. 
 
Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. je na svoji 
24. redni seji, dne 23. junija 2010 sprejel naslednja sklepa:  
 
- Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. sprejme 
Letno poročilo družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o. za leto 2009 s poročilom neodvisnega 
revizorja. 
 
- Svet ustanoviteljev javnih podjetij , povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. sprejme 
sklep, da se izguba poslovnega leta 2009 v družbi SNAGA Javno podjetje d.o.o. v višini 
2.380.483,72 EUR pokriva iz drugih rezerv iz dobička tako, da po pokrivanju te izgube, druge 
rezerve znašajo 1.827.356,46 EUR. 
 
 
 
3.2. Razkritja postavk v računovodskih izkazih 
 

� Temeljne računovodske predpostavke 
 

Snaga Ljubljana pri pripravi računovodskih izkazov upošteva temeljni računovodski 
predpostavki: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in časovna neomejenost delovanja.   
 
Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so 
predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. 
 
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih brez centov. 
 
Podjetje vodi poslovne knjige v skladu z ZGD-1 in v skladu s Slovenskimi računovodskimi 
standardi 2006 (v nadaljevanju: SRS), ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo in so stopili v 
veljavo 1.1.2006. SRS na nekaterih področjih ponujajo več rešitev, o njihovi izbiri pa določa 
podjetje samo. Izbrane računovodske usmeritve in razkrivanje informacij je usklajeno z 
enotnimi računovodskimi usmeritvami JHL in odvisnih javnih podjetij, ki jih je sprejel Svet 
ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JHL in ki so povzeta v Pravilniku o računovodstvu 
Snaga, d.o.o. 
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Podjetje razkriva spremembe računovodskih usmeritev ali računovodskih ocen ter zneske (če 
zneska ni mogoče izračunati, se to dejstvo razkrije), če sprememba presega 1 % vrednosti 
sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev ali 0,5 % prihodkov poslovnega leta ter vrsto in 
znesek popravka bistvene napake, ki presega 1 % vrednosti sredstev oziroma obveznosti do 
virov sredstev oziroma 0,5 % prihodkov poslovnega leta. Kot merilo se upošteva nižja 
vrednost. 
 
Pomembne kategorije računovodskih izkazov, ki jih Snaga Ljubljana razkriva v letnih poročilih, 
so v bilanci stanja tiste, katerih vrednost presega 1 % vrednosti sredstev oziroma obveznosti 
do virov sredstev in postavke, ki pomenijo vsaj 10 % posamezne kategorije sredstev oziroma 
obveznosti do virov sredstev. V izkazu poslovnega izida je pomembna kategorija tista, ki 
presega 5 % prihodkov oziroma odhodkov poslovnega leta in tiste postavke, ki presegajo     
10 % posamezne kategorije prihodkov oziroma odhodkov. 
 

 

� Splošne računovodske usmeritve 
 
Podjetje sestavlja bilanco stanja v skladu s SRS 24.4. Postavke v bilanci stanja so prikazane 
po neodpisani vrednosti kot razlika med celotno vrednostjo in popravkom vrednosti. Izbrana 
različica izkaza poslovnega izida je v SRS 25.5. opredeljena kot različica I, izbran izkaz 
denarnih tokov pa je v skladu s SRS 26.9. opredeljen kot različica II, sestavljena po posredni 
metodi in v zaporedni stopenjski obliki. Podatki za izkaz denarnega toka izhajajo iz bilance 
stanja in iz izkaza poslovnega izida ter dodatnih računovodskih podatkov oz. prilagoditev. 
Izkaz gibanja kapitala, različica I, je sestavljen v skladu s SRS 27, v obliki sestavljene 
razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala. Poseben dodatek k izkazu gibanja kapitala je 
prikaz »bilančnega dobička oz. izgube«. 
 
Poslovno leto podjetja Snaga Ljubljana je enako koledarskemu letu. 
 
Terjatve in obveznosti, ki so vezane na devizni tečaj, so preračunane po srednjem dnevnem 
tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan bilance stanja. Tečajne razlike so vključene v izkaz 
poslovnega izida kot finančni prihodek ali odhodek. 
 
 
� Posamezne računovodske usmeritve 
 
a)  Neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva in naložbene 
nepremičnine 
 
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 dajatve ter stroške, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi 
usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve, in zmanjšane za vse 
trgovinske in druge popuste. Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih 
osnovnih sredstev se ne odštevajo od njihove nabavne vrednosti, temveč se vštevajo med 
dolgoročne pasivne časovne razmejitve in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo. 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. V primeru nakupa osnovnih sredstev v tujini, se nabavna vrednost preračuna po 
srednjem tečaju Banke Slovenije za tujo valuto na dan pridobitve osnovnega sredstva. 
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Za merjenje neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih 
nepremičnin po njihovem pripoznanju podjetje uporablja model nabavne vrednosti. 
 
Amortizacija se obračunava od nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev. Zneski, ki se vračunavajo v nabavno vrednost osnovnih sredstev, so 
prikazani pri razkritjih neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev. Preostale vrednosti pri osnovnih sredstvih določamo le za vozila in delovne stroje 
za opravljanje naše dejavnosti, tako je osnova za amortizacijo enaka nabavni vrednosti 
osnovnih sredstev oz. za določen procent zmanjšana nabavna vrednost opredmetenega 
osnovnega sredstva. V letu 2009 smo spremenili višino preostale vrednosti iz 3,0 % na 1,5 
%. Iz tega naslova je učinek spremembe v višini 108.088 EUR v obliki povečanega stroška 
amortizacije. 
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva podjetja se amortizirajo po stopnjah, ki se 
določijo ob aktiviranju vsakega posameznega osnovnega sredstva in so po pomembnejših 
vrstah osnovnih sredstev naslednje:  
 

  Preostala 
vrednost 

Metoda 
amortiziranja 

Amortizacijska 
stopnja v % 

Dolg. odloženi stroški razvijanja  0 Enakomerna časovna   20  

Gradbeni objekti 0 Enakomerna časovna  od 1,5  do 8  

Gradbeni objekti – I.,II. in III. odlagalno polje 0 Pospešena*   od 1,25 do 16,67 

Gradbeni objekti – IV. in V. odlagalno polje 0 Funkcionalna** od 7,67 do 11,55 

Oprema za opravljanje dejavnosti 0 Enakomerna časovna  od 5  do 25  

Tovornjaki, cisterne in druga oprema za opravljanje  dejavnosti 1,5 % Enakomerna časovna od 12  do 14,3  

* Skladno z računovodskima standardoma SRS 35 in SRS 13.11., ki določata, da je pri pomembnejših postavkah potrebno 
preveriti dobo koristnosti in preračunati amortizacijske stopnje za sedanja in prihodnja obdobja, smo že v letu 2005 za ostale 
spremljajoče gradbene objekte na I., II. in III. odlagalnem polju na odlagališču Barje (odplinjanje, ograja, avtopralnica, 
garaža, vrtine) preverili dobo koristnosti in preračunali stopnje amortizacije. V letošnjem letu smo ponovno preverili dobo 
koristnosti in na podlagi Zaključnega poročila izvedbe snemanja površine odlagalnih polj na odlagališču Barje določili, da se za 
konec polnjena upošteva december 2014 namesto prej določenega december 2013. 

**Za 1. in 2. fazo enovitega IV. in V. odlagalnega polja Snaga Ljubljana obračunava amortizacijo po funkcionalni metodi glede 
na dobo koristnosti in uporabo tega polja. Stopnja amortizacije je odvisna od količine odloženih odpadkov skupaj z 
materialom za vgradnjo. 

 
Amortizacija za opredmetena osnovna sredstva se obračunava od prvega dne naslednjega 
meseca potem, ko je opredmeteno osnovno sredstvo razpoložljivo za uporabo. Amortizacija 
za neopredmetena sredstva pa se obračuna, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo. 
Pri neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih podjetja nismo opravljali 
prevrednotovanj, prav tako ne pri naložbenih nepremičninah.  
Zemljišča in objekte, ki jih podjetje oddaja v poslovni najem, izkazujemo med naložbenimi 
nepremičninami, kot je opredeljeno v SRS 6.  
Naložbene nepremičnine se merijo po modelu nabavne vrednosti v skladu s SRS 1, zanje  
podjetje obračunava enakomerno časovno amortiziranje za objekte, po stopnji 2,0 % – 3,3 
%. Zemljišča, ki so razporejena med naložbene nepremičnine, se ne amortizirajo. 
 
Do 31.12.2009 Snaga Ljubljana med sredstvi izkazuje tudi sredstva v upravljanju, to so 
sredstva, ki so financirana iz okoljske dajatve, nepovratnih sredstev in proračunskih sredstev 
lokalnih skupnosti. 
 
b)  Finančne naložbe  
 
Finančne naložbe so finančna sredstva, ki jih ima podjetje, da bi z donosi, ki izhajajo iz njih, 
povečevalo svoje finančne prihodke. To so predvsem finančne naložbe v posojila – depozite 
bankam. 
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c)  Zaloge 
 
Zaloge vključujejo zaloge materiala, surovin in drobnega inventarja z dobo koristnosti do leta 
dni, če njegova posamična nabavna cena ne presega 500 EUR.  
Med zalogami drobnega inventarja evidentiramo tudi posode za odpadke in ob izdaji oz. 
namestitvi le-teh v uporabo našim uporabnikom evidentiramo to kot druge stroške materiala.  
 
Vrednosti nabavljenega materiala se izkazujejo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna 
cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Nakupna 
cena se zmanjša za dobljene popuste. 
 
Pri izkazovanju zalog in porabe materiala podjetje uporablja metodo FIFO. 
 
d)  Terjatve 
 
Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih 
listin, ob predpostavki, da bodo poplačane.  
 
Terjatve se prevrednotujejo, predvsem zaradi njihove oslabitve. Oslabitev terjatev se v 
knjigah prikaže kot popravek vrednosti terjatev, kar zmanjšuje stanje terjatev.  
Podjetje oblikuje popravek vrednosti terjatev ob koncu vsakega meseca za vse zapadle 
terjatve nad 180 dni in za vse prijavljene terjatve v stečaje oz. prisilne poravnave ter za vse 
terjatve, za katere je vložena izvršba na sodišču. Za zneske neplačane okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ne oblikujemo popravka vrednosti terjatev.  
 
e) Denarna sredstva 
 
Denarna sredstva v podjetju predstavljajo: 
- gotovina (denar v blagajni), 
- knjižni denar (denar na računih pri banki – t.j. takoj razpoložljiva sredstva in denarna 

sredstva vezana na odpoklic in z nekajdnevnim valutnim rokom), 
- denar na poti (denar, ki se prenaša iz blagajne na ustrezni račun pri banki in se istega 

dne še ne vpiše kot dobroimetje na računu). 
 
f)  Kapital 
 
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička in 
prehodno še ne razdeljeni čisti dobiček poslovnega leta. 
 
Kapitalske rezerve se lahko uporabijo zgolj za povečanje osnovnega kapitala ali kritje izgube. 
Rezerve iz dobička so sestavljene iz zakonskih rezerv in drugih rezerv. 
Zakonske rezerve se lahko uporabijo zgolj za povečanje osnovnega kapitala ali kritje izgube. 
 
Druge rezerve iz dobička so proste rezerve in jih uprava družbe lahko uporabi za katerekoli 
namen, kot je oblikovanje drugih vrst rezerv, povečanje osnovnega kapitala, razporeditev v 
bilančni dobiček ali pokrivanje izgube.    
 
g)  Dolgoročne rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 
Snaga Ljubljana oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. 
Osnova za določitev teh rezervacij je aktuarski izračun, ki ga Snaga Ljubljana opravlja vsako 
leto.  
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Podjetje oblikuje tudi druge rezervacije za stroške obratovanja odlagališča po zaprtju za 
prevzete odpadke iz lokalnih skupnosti, ki niso družbenice JHL. Med drugimi rezervacijami 
izkazujemo tudi rezervacije za kočljive pogodbe iz naslova obveznosti vloženih tožb iz 
preteklih let.   
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz prejetih namenskih sredstev preteklih let za 
osnovna sredstva se črpajo za obračunano amortizacijo teh osnovnih sredstev v dobro drugih 
poslovnih prihodkov. 
 
h) Obveznosti 
 
Vsi dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, ki 
dokazujejo prejem denarnih sredstev ali kakega proizvoda oz. storitev ali opravljeno delo oz. 
obračunani strošek ali odhodek. 
 
V skladu s SRS 35 mora javno podjetje med dolgoročnimi poslovnimi dolgovi izkazovati vse 
obveznosti iz naslova sredstev, prejetih v upravljanje. 
 
Zaradi ugotovljenega negativnega poslovnega rezultata na dejavnosti Zbiranja in prevoza 
odpadkov in Odlaganja odpadkov v letu 2009, smo delno črpali dolgoročne obveznosti v 
višini obračunane amortizacije za sredstva v upravljanju. 
 
i)  Terjatve in obveznosti za odložene davke 
 
Upoštevajoč Pojasnilo 4 k Uvodu v SRS 2006, ki določa bistvenost in mejno pomembnost v 
Pravilniku o računovodstvu, podjetje v knjigovodskih razvidih ne pripoznava in ne odpravlja 
terjatev in obveznosti za odloženi davek, če zneski terjatev in obveznosti za odloženi davek 
posamič ali skupno ne presegajo 1 % sredstev na dan bilance stanja. 
Za leto 2009 je znesek določen v višini 594.958  EUR. 
 
j)  Prihodki 
 
Podjetje razčlenjuje prihodke v skladu s SRS na poslovne, finančne in druge prihodke. 
 
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju 
povezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče 
zanesljivo izmeriti. Prihodki in povečanja sredstev oziroma zmanjšanja dolgov se torej 
pripoznavajo hkrati. 
 
Prihodki se pripoznavajo ob fakturiranju storitev, hkrati s terjatvami iz naslova prodanih 
storitev, ker se šteje, da je prodajalec prenesel na kupca vsa tveganja. 
Poznejša zmanjšanja terjatev, razen danih predujmov, zunaj prejetih plačil ali drugačne 
poravnave, zmanjšujejo ustrezne poslovne ali finančne prihodke. 
 
k)  Stroški oz. odhodki 
 
Stroški oz. odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem 
obdobju povezano z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče 
zanesljivo izmeriti. 
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3.2.1. Bilanca stanja 
 
3.2.1.1.  Neopredmetena osnovna sredstva in dolgoročne AČR (648.567 EUR) 
 
Podjetje izkazuje neopredmetena osnovna sredstva v lasti podjetja v višini 646.218 EUR in 
neopredmetena osnovna sredstva v upravljanju v lasti lokalnih skupnosti v višini 1.331 EUR. 
Poleg tega izkazuje druge dolgoročne časovne razmejitve v višini 1.018 EUR.  

 
                                                               v EUR 

  Dolgoročne 
premoženjske pravice 

Nabavna vrednost    

Stanje 1.1.  1.359.444 

    Povečanja  183.217 

    Zmanjšanja  19.247 

Stanje 31.12.  1.523.414 

Popravek vrednosti    

Stanje 1.1.  721.548 

    Povečanja  0 

    Zmanjšanja  17.579 

    Amortizacija  173.227 

Stanje 31.12.  877.196 

Neodpisana (sedanja) vrednost   

 Stanje 1.1.2009  637.896 

 Stanje 31.12.2009  646.218 

 
 
3.2.1.2.  Opredmetena osnovna sredstva (40.620.833 EUR) 

 
Podjetje izkazuje opredmetena osnovna sredstva v svoji lasti v višini 20.486.826 EUR in 
opredmetena osnovna sredstva v upravljanju v lasti lokalnih skupnosti v višini 20.134.007 
EUR. 
 

                              v EUR 

 31.12.2009 Delež  
v % 31.12.2008 Delež  

v % 
Indeks 
09/08 

% 
odpisanosti 

Zemljišča 4.325.787 21,1 12.567.812 44,9 34,4 0,0 

Zgradbe 5.527.901 27,0 5.770.472 20,6 95,8 80,7 

Proizvajalni stroji in naprave 10.184.133 49,7 7.139.287 25,5 142,6 56,1 

Opredmet. osn. sred. v gradnji in izdelavi 449.005 2,2 2.519.284 9,0 17,8 0,0 

Skupaj 20.486.826 100,0 27.996.855 100,0 73,2  

 
 

                             v EUR 

 31.12.2009 
Delež  
v % 31.12.2008 

Delež  
v % 

Indeks 
09/08 

% 
odpisanosti 

Zemljišča 8.242.025 40,9 0 0,0 - 0,0 

Zgradbe 6.353.386 31,6 6.522.918 60,7 97,4 50,8 

Proizvajalni stroji in naprave 2.779.568 13,8 2.915.987 27,1 95,3 34,1 

Opredmet. osn. sred. v gradnji in izdelavi 2.759.028 13,7 1.309.114 12,2 210,8 0,0 

Skupaj 20.134.007 100,0 10.748.019 100,0 187,3  

 
Med sredstvi v upravljanju Mestne občine Ljubljana izkazujemo zemljišča v vrednosti 
8.242.025 EUR, ki smo jih na podlagi Pogodbe o prenosu in upravljanju infrastrukture z dne 
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10.9.2009 izločili iz evidence opredmetenih osnovnih sredstvih v lasti podjetja ter jih isti dan 
dobili nazaj v upravljanje.  
 
Na dan 31.12.2009 izkazujemo infrastrukturne objekte v lasti lokalnih skupnosti v višini 
6.353.386 EUR in proizvajalne stroje in naprave v višini 2.779.568 EUR, ki so se financirali iz 
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, nepovratnih sredstev 
in namenskih sredstev za postavitev podzemnih zbiralnic in ureditev zbiralnic za ločeno 
zbiranje odpadkov. Opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji in izdelavi, financiranih s 
sredstvi okoljske dajatve in proračunskimi sredstvi MOL, pa na dan 31.12.2009 izkazujemo v 
višini 2.759.028 EUR.  

 
 

Obveznosti, povezane s pridobitvijo osnovnih sredstev 
                               v EUR 

  
31.12.2009 31.12.2008 Indeks 

09/08 

Obveznosti do JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA, d.o.o. 0 550.586 - 

Obveznosti do dobaviteljev osnovnih sredstev 2.527.022 449.052 562,8 

Dolgoročne poslovne obveznosti 26.241.112 18.992.190 138,2 

Skupaj 28.768.134 19.991.828 143,9 

 
 
Pomembnejša opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi v lasti podjetja 

                               v EUR 

  
 31.12.2009 

Računalniški sistem – podatkovno skladišče  188.142 

Poslovna stavba  124.566 

 
 
Preglednica gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v lasti podjetja 

v EUR 

 
Zemljišča Zgradbe 

Proizvajalne  
naprave in 
stroji 

Opredm. osn.  
sredstva v 
grad. in izd 

Predujmi Skupaj 

Nabavna vrednost           

Stanje 1.1. 12.567.812 28.214.935 19.999.259 2.519.284 0 63.301.290 

    Povečanja 0 381.908 4.918.771 3.413.617 0 8.714.296 

    Zmanjšanja 8.242.025 0 1.698.557 5.483.896 0 15.424.478 

Stanje 31.12. 4.325.787 28.596.843 23.219.473 449.005 0 56.591.108 

Popravek vrednosti           

Stanje 1.1. 0 22.444.463 12.859.972 0 0 35.304.435 

    Povečanja 0 0 0 0 0 0 

    Zmanjšanja 0 0 1.652.375 0 0 1.652.375 

    Amortizacija 0 624.479 1.827.743 0 0 2.452.222 

Stanje 31.12. 0 23.068.942 13.035.340 0 0 36.104.282 

Neodpisana (sedanja) vrednost       

Stanje 1.1.2009 12.567.812 5.770.472 7.139.287 2.519.284 0 27.996.855 

Stanje 31.12.2009 4.325.787 5.527.901 10.184.133 449.005 0 20.486.826 

 
Razmerje med novimi investicijami v opredmetena osnovna sredstva v lasti podjetja 
(8.714.296 EUR) ter obračunano amortizacijo obstoječih osnovnih sredstev (2.452.222 EUR) 
znaša 3,55, kar pomeni, da je podjetje v letu 2009 investiralo v opredmetena osnovna 
sredstva v lasti podjetja za 255,5 % oz. 6.262.074 EUR sredstev več, kot je obračunalo 
amortizacije.  



 

SNAGA, d. o. o., Ljubljana                                                                                                             LETNO POROČILO 2009 86

Med aktiviranimi investicijami v lasti podjetja so v letu 2009 bila največja: 
- 34 kosov vozil in strojev za opravljanje dejavnosti v skupni vrednosti 4.094.076 EUR, 
- računalniški sistem in oprema v višini 336.906 EUR, 
- 5 kosov osebnih vozil v višini 70.022 EUR, 
- obodni nasipi v višini 78.718 EUR, 
- odplinjanje na IV. in V. polju  v višini 28.558 EUR, 
- servisna cesta v višini 29.963 EUR. 
 
Preglednica gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju  

v EUR 

 
Zemljišča Zgradbe 

Proizvajalne  
naprave in 
stroji 

Opredm. osn.  
sredstva v 
grad. in izd 

Skupaj 

Nabavna vrednost          

Stanje 1.1. 0 12.078.603 3.886.655 1.309.114 17.274.372 

    Povečanja 8.242.025 836.694 330.949 2.617.557 12.027.225 

    Zmanjšanja 0 0 836 1.167.643 
 

1.168.479 

Stanje 31.12. 8.242.025 12.915.297 4.216.768 2.759.028 28.133.118 

Popravek vrednosti          

Stanje 1.1. 0 5.555.685 970.668 0 6.526.353 

    Povečanja 0 0 0 0 0 

    Zmanjšanja 0 0 528 0 528 

    Amortizacija 0 1.006.226 467.060 0 1.473.286 

Stanje 31.12. 0 6.561.911 1.437.200 0 7.999.111 

Neodpisana (sedanja) vrednost      

Stanje 1.1.2009 0 6.522.918 2.915.987 1.309.114 10.748.019 

Stanje 31.12.2009 8.242.025 6.353.386 2.779.568 2.759.028 20.134.007 

    
Poleg opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju v višini 20.134.007 EUR podjetje 
izkazuje še neopredmetena osnovna sredstva v upravljanju – programska oprema v višini 
1.331 EUR, za kar smo v letu 2009 obračunali amortizacijo v višini 1.450 EUR, skupaj torej 
20.135.338 EUR sredstev v upravljanju. 
 
V letu 2007 smo z MOL podpisali Pogodbo o prenosu investitorstva in zagotavljanju sredstev 
iz proračuna MOL za postavitev podzemnih zbiralnic in za ureditev zbiralnic za ločeno 
zbiranje odpadkov, kjer je Snaga Ljubljana zadolžena, da aktivira investicije iz tega naslova 
kot sredstva v upravljanju.  
V letu 2009 smo aktivirali zgradbe oz. gradbene objekte iz tega naslova v višini 618.496 EUR 
ter opremo v višini 330.949 EUR.  
 
Prav tako smo v letu 2009 aktivirali gradbene objekte, financirane iz sredstev razpoložljive 
amortizacije lokalnih skupnosti preteklih let v višini 218.198 EUR. 
Na dan 31.12.2009 izkazujemo med sredstvi v upravljanju še opredmetena osnovna sredstva 
v gradnji oz. izdelavi v skupni višini 2.759.028 EUR. 
 
Pomembnejša opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi v upravljanju 

                               v EUR 

   
 31.12.2009 

Objekti predelave odpadkov – MBO  1.495.821 
 Nove lokacije za zbiranje odpadkov – zbiralnice  723.219 

Čistilna naprava  537.837 

 
Osnovna sredstva niso zastavljena kot jamstvo za obveznosti družbe. 
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Zemljišča   
 
V letu 2007 so se pričele zaključevati aktivnosti povezane z urejanjem zemljišč, ki jih Snaga 
Ljubljana na tem področju vodi že vrsto let. Gre za zemljišča na odlagališču Barje, kjer se 
ugotavlja, da se stanje zemljišč v poslovnih knjigah Snage Ljubljana nekoliko razlikuje od 
stanja v naravi, sporno pa je bilo tudi lastništvo zemljišč novega dela odlagališča.   
Tako se je v letu 2007 končal postopek izločitve zemljišč javnega podjetja Parkirišča 
Ljubljana in zmanjšanja osnovnega kapitala podjetja Snaga Ljubljana, s čimer se je sanirala 
napaka, storjena pri otvoritveni bilanci dne 1.1.1993.   
 
Prav tako smo 7.6.2007 prejeli sodbo Višjega sodišča I Cpg 1984/2006, ki je potrdila sodbo 
izdano v zadevi VIII Pg 144/1997, s katero je sodišče I. stopnje zavrnilo Snagino tožbo proti 
MOL in ostalim pravnim naslednicam bivših ljubljanskih občin za ugotovitev neveljavnosti 
vknjižbe občin v zemljiško knjigo in vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja.  
V tej zadevi gre približno za polovico zemljišč odlagališča Barje, ki jih ima Snaga Ljubljana, 
tako kot vsa zemljišča odlagališča, evidentirana kot lastna sredstva, na katera se je leta 1994 
kot lastnik vknjižilo Mesto Ljubljana. 
 
Zaradi realizacije sodbe sodišča oz. uskladitve knjižnega stanja zemljišč v poslovnih knjigah 
Snage Ljubljana z dejanskim stanjem, je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., dne 6.6.2008 na 
podlagi sklepa skupščine družbenikov, izdal Sklep o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala 
družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o. za 3.253.865,80 EUR tako, da po zmanjšanju znaša 
7.211.098,98 EUR. Sklep nalaga, da se nepremično premoženje s pogodbo prenese na MOL 
in nazaj v upravljanje družbi Snaga Ljubljana.  
 
Dne 1.8.2008 je Snaga Ljubljana skladno s  sklepom objavljenim v Ur.l. RS št. 67 z dne 
4.7.2008 pozvala upnike, da podajo izjavo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala. 
Dne 8.8.2008 je bila v Uradnem listu RS, št. 80 druga objava. Postopek se je zaključil 
meseca septembra 2009, ko je Snaga Ljubljana z vpisom v register izvedla postopek 
zmanjšanja osnovnega kapitala.   
 
Na podlagi predmetnega sklepa je podjetje zmanjšalo vrednost opredmetenih sredstev v lasti 
podjetja – zemljišč v višini 8.242.025,15 EUR s protipostavko zmanjšanja osnovnega kapitala 
v višini 3.253.865,80 EUR in zmanjšanja kapitalskih rezerv v višini 4.988.159,35 EUR. Na 
podlagi Sklepa JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana d.o.o. z dne 6.6.2008 in Pogodbe o prenosu in 
upravljanju infrastrukture z dne 10.9.2009, smo navedena zemljišča evidentirali kot sredstva 
v upravljanju Mestne občine Ljubljana.   
 
 
3.2.1.3.  Naložbene nepremičnine (3.663.139 EUR) 

 
Med naložbenimi nepremičninami izkazujemo zemljišča in objekte v skladu z računovodskimi 
usmeritvami, kot je navedeno v točki 3.2. Iz tega naslova je bilo doseženih čistih prihodkov v 
višini 422.887 EUR in 293.848 EUR neposrednih poslovnih odhodkov ter obračunana 
amortizacija v višini 23.418 EUR.   
 
Podjetje izkazuje med naložbenimi nepremičninami tiste nepremičnine, ki jih oddaja v  
poslovni najem in s tem ustvarja prihodke iz tega naslova, to so počitniški dom Umag, 
samski dom in zemljišča za golf na deponiji Barje. 
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Preglednica gibanja naložbenih nepremičnin v lasti podjetja  
v EUR 

 
Zemljišča Zgradbe Skupaj 

Nabavna vrednost      

Stanje 1.1. 3.579.062 2.206.342 5.785.404 

    Povečanja 0 0 0 

    Zmanjšanja 0 0 0 

Stanje 31.12. 3.579.062 2.206.342 5.785.404 

Popravek vrednosti      

Stanje 1.1. 0 2.098.847 2.098.847 

    Povečanja 0 0 0 

    Zmanjšanja 0 0 0 

    Amortizacija 0 23.418 23.418 

Stanje 31.12. 0 2.122.265 2.122.265 

Neodpisana (sedanja) vrednost    

  Stanje 1.1.2009 3.579.062 107.495 3.686.557 

  Stanje 31.12.2009 3.579.062 84.077 3.663.139 

 
 

3.2.1.4.  Zaloge (440.785 EUR) 
 
Podjetje izkazuje zaloge surovin in materiala, zaščitnih sredstev ter posod za odpadke. 
 

v EUR 
  

31.12.2009 31.12.2008 Indeks 
09/08 

Zaloge surovin in materiala 293.676 251.611 116,7 

Zaloga drobnega inventarja - zaščitnih sredstev 50.788 49.838 101,9 

Zaloga drobnega inventarja – posode za odpadke 96.321 197.172 48,9 

Skupaj 440.785 498.621 88,4 

 
 
3.2.1.5.  Kratkoročne finančne naložbe (8.450.260 EUR) 

 
Kratkoročne finančne naložbe v glavnem predstavljajo vezane depozite pri bankah. 
 

v EUR 
 
 31.12.2009 31.12.2008 Indeks 

09/08 

Depoziti 8.450.000 11.600.000 72,8 

Terjatve iz naslova odkupa stanovanj 260 280 92,9 

Skupaj 8.450.260 11.600.280 72,8 

 
Podjetje je imelo na dan 31.12.2009 naslednje kratkoročne depozite: 
 

  Znesek depozita Obrestna mera Zapadlost Tveganje 

FACTOR BANKA 1.400.000 3,50 % LETNO  5.1.2010 Ni 

BANKA CELJE 3.000.000 2,53 % LETNO 12.1.2010 Ni 

FACTOR BANKA 3.500.000 2,40 % LETNO 11.3.2010 Ni 

FACTOR BANKA 550.000 3,00 % LETNO 31.3.2010 Ni 

Skupaj 8.450.000    

 
 



 

SNAGA, d. o. o., Ljubljana                                                                                                             LETNO POROČILO 2009 89

3.2.1.6.  Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (3.722.216 EUR) 
 

v EUR 
  

31.12.2009 31.12.2008 Indeks 
09/08 

Terjatve do pravnih oseb 2.610.932 2.808.272 93,0 

Terjatve do upravnikov 471.322 473.683 99,5 

Terjatve do fizičnih oseb 711.303 682.767 104,2 

Terjatve do MOL 1.143.939 566.669 201,9 

Skupaj 4.937.496 4.531.391 109,0 

 
Konec leta 2009 je popravek vrednosti terjatev izkazan v višini 1.215.280 EUR, brez 
neplačane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Terjatve 
niso zavarovane.  
 
Preglednica gibanja popravka vrednosti terjatev 

v EUR 
 
 

Začetno stanje 
1.1.2009 

Dokončni 
odpisi Plačila 

Oblikovanje 
 popravka vrednosti 

Končno stanje 
31.12.2009 

Popravek vrednosti terjatev 952.247 58.753 186.497 508.283 1.215.280 

 
Dokončni odpisi terjatev so v glavnem posledica sklepov sodišč o zaključenih prisilnih 
poravnavah in stečajih, neuspešnih rubežev na terenu, ker stranke nimajo rubljivih 
predmetov in prenizkih terjatev za gospodarno vlaganje izvršb.  
 
Med odprtimi postavkami terjatev do kupcev je največjih sedem: 

- terjatve do MOL-a v višini 1.143.939,47 EUR; od tega nezapadlih terjatev iz naslova 
opravljanja storitev v višini 929.899,91 EUR, ki so bile poravnane v valutnem roku. 
Od zapadlih terjatev ostaja neporavnanih 58.008,15 EUR obveznosti, ki so predmet 
razčiščevanja po IOP, predvsem postavke iz let 2007 in 2008 v višini 13.740,64 EUR. 
Prav tako so odprte postavke zamudnih obresti v višini 13.985,83 EUR.  

- terjatve do podjetja Publicus d.o.o. v višini 423.770,99 EUR, za katere smo v letih 
2000 in 2003 na sodišču vložili predloge za izvršbo v višini 213.902 EUR, 209.868,62 
EUR zapadlih terjatev pa je iz naslova nepriznavanja cen od 1.4.2008 dalje. Od 
meseca avgusta  2009 podjetje Publicus ne odlaga več odpadkov na odlagališču 
Barje. 

- terjatve do HSE d.o.o. Ljubljana v višini 206.699,94 EUR, ki so vse nezapadle in so 
poravnane do datuma zapadlosti 

- terjatve do upravnika SPL v višini 109.578,91 EUR so poravnane v valutnem roku, 
- terjatve SLOPAK, d.o.o. Ljubljana v višini 89.555,20 EUR, ki so vse nezapadle in so 

poravnane do datuma zapadlosti, razen fakture v višini 12.000,00 EUR za 
sponzoriranje 

- terjatve Nastor d.o.o. v višini 78.607,94 EUR so prijavljene v stečajno maso in 
čakamo zaključek postopka, 

- terjatve Kliničnega centra Ljubljana v višini 54.666,35 EUR, ki so delno poravnane v 
januarju in februarju 2009, razen zamudnih obresti v višini 13.238,46 EUR. 
 

Na dan 31.12.2009 so se terjatve do kupcev v primerjavi z decembrom 2008 zvišale za    
9,15 %. Nezapadle terjatve so se zvišale za 9,26 %, kar je posledica doseganja večjega 
prometa z Mestno občino Ljubljana. Povečanje gre predvsem na račun novih storitev, t.j. 
urejanje zelenih površin.  
 



 

SNAGA, d. o. o., Ljubljana                                                                                                             LETNO POROČILO 2009 90

Konec leta 2009 smo imeli podpisanih 43 pogodb z upravitelji večstanovanjskih zgradb, s 
katerimi si zagotavljamo poravnavo naših terjatev v 100 % višini. Zvišale so se terjatve v 
postopku stečaja ali prisilne poravnave in terjatve v izvršilnem postopku. V letu 2009 smo 
vložili 58 izvršilnih postopkov za pravne osebe in 129 izvršilnih postopkov za fizične osebe, v 
skupnem znesku 161.154 EUR.     
 
Struktura poslovnih terjatev po zapadlosti 

v EUR 
  

Nezapadle Zapadle 
do 6 mes. 

Zapadle 
nad 6 mes. Toženo 

Stečaji in 
prisilne 

poravnave 
Skupaj 

Terjatve do pravnih oseb 2.108.619 519.758 433.340 457.448 234.810 3.753.975 

Terjatve do upravnikov 516.862 67.741 46.986 79.315 398 711.302 

Terjatve do fizičnih oseb 410.117 32.123 18.892 11.087 0 472.219 

Skupaj 3.035.598 619.622 499.218 547.850 235.208 4.937.496 
  

 
3.2.1.7.  Kratkoročne poslovne terjatve do drugih (1.748.337 EUR) 

 
v EUR 

  
31.12.2009 31.12.2008 Indeks 

09/08 

Kratkoročne terjatve do države za vstopni DDV 744.457 337.866 220,3 

Kratkoročne terjatve do države za DDPO 294.368 175.353 167,9 

Terjatve do občin – okoljska dajatev za onesnaževanje okolja 479.322 0 - 

Terjatve do občin - sofinanciranje 155.799 20.404 763,6 

Terjatve za refundacije boleznin, invalidnin in vojnih vežb 12.596 12.622 99,8 

Terjatve iz naslova obresti – od depozitov 31.469 58.241 54,0 

Druge kratkoročne terjatve 30.326 23.773 127,6 

Skupaj 1.748.337 628.259 278,3 

 
Kratkoročne terjatve do države za vstopni DDV sestavljajo zahtevki po mesečnih obračunih 
DDV v skupni višini 475.537 EUR in v višini 268.920 EUR vstopnega DDV v prejetih računih v 
mesecu januarju 2010 za opravljene storitve in dobavo blaga v decembru 2009. 
 
Zaradi ugotovljene negativne davčne osnove podjetje izkazuje terjatev do Davčne uprave v 
višini vplačanih akontacij davka od dohodkov pravnih oseb v skupni višini 294.368 EUR.  

 
 

3.2.1.8.  Denarna sredstva (169.485 EUR) 
 
Na dan 31.12.2009 je podjetje imelo: 

- na transakcijskih računih 67.895 EUR denarnih sredstev, 
- depozit na odpoklic na banki v višini 100.000 EUR.  

Gotovine v blagajni in denar na poti izkazuje podjetje v višini 1.590 EUR. 
 
Podjetje nima odobrenih nobenih samodejnih zadolžitev na transakcijskih računih. 

 
 

3.2.1.9.  Kapital (23.286.359 EUR) 
 
Celotni kapital podjetja na dan 31.12.2009 znaša 23.286.359 EUR in se je v letu 2009 znižal 
za 31,3 % zaradi: 
-  negativnega poslovnega rezultata v višini 2.380.484 EUR,  
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- zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 3.253.866 EUR in kapitalskih rezerv v višini 
4.988.159 EUR, zaradi prenosa zemljišč na Mestno občino Ljubljana. 

 

  v EUR 

  31.12.2009 31.12.2008 
Indeks 
09/08 

Osnovni kapital 7.211.099 10.464.965 68,9 

Kapitalske rezerve 13.903.941 18.892.100 73,6 

Rezerve iz dobička 2.171.319 4.461.829 48,7 

- zakonske rezerve 343.963 343.963 100,0 

- druge rezerve iz dobička 1.827.356 4.117.866 44,7 

Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 89.974 0 

Skupaj 23.286.359 33.908.868 68,7 

 

Osnovni kapital Snage Ljubljana znaša 7.211.099 EUR in je vpisan v register pri okrožnem 
sodišču v Ljubljani pod SRG 2007/01196, številka registrskega vložka 1/07748/00. 
 
Ustanovitelj podjetja je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., družba za upravljanje in 
gospodarjenje z javnimi podjetji, Ljubljana, Vodovodna cesta 90. 
 
Kapitalske rezerve predstavljajo prenos splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala na 
dan 1.1.2006 v višini 18.892.100 EUR, skladno s 15. točko Uvoda v slovenske računovodske 
standarde 2006, zmanjšane v letu 2009 za 4.988.159 EUR, zaradi prenosa zemljišč na 
Mestno občino Ljubljana. 
 
Zakonske rezerve morajo skupaj s postavkami kapitalskih rezerv (brez kapitalskih rezerv iz 
naslova odprave splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala) dosegati 10 % osnovnega 
kapitala in znašajo 343.963 EUR na dan 31.12.2009 in so sestavljene iz oblikovanja v 
preteklih letih. 
 
Druge rezerve iz dobička na dan 31.12.2009 znašajo 2.171.319 EUR in so sestavljene: 
- v višini 89.974 EUR bilančnega dobička razporejenega po sklepu skupščine z dne 

3.6.2009 o delitvi bilančnega dobička poslovnega leta 2008 in  
- v višini 2.081.345 EUR iz preostankov bilančnih dobičkov preteklih let v obdobju 2002-

2007, po pokritju izgube iz leta 2009 v višini 2.380.484 EUR. 
 
 

3.2.1.9.1. Čisti poslovni izid poslovnega leta  
 
V poslovnem letu 2009 je Snaga Ljubljana ustvarila izgubo v višini 2.380.484 EUR, ki jo je po 
sklepu direktorja pokrila v breme rezerv iz dobička.  
 
Če bi se splošno prevrednotenje kapitala opravljalo z indeksom rasti cen življenjskih 
potrebščin (1,8 %), pa bi bil izkazani čisti rezultat slabši še za 608.655 EUR in bi podjetje 
ugotovilo čisto izgubo v višini 2.989.139 EUR.  
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3.2.1.10.  Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve (3.515.789 EUR) 
 

v EUR 
  

31.12.2009 31.12.2008 Indeks 
09/08 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 1.258.071 993.958 126,6 

Druge rezervacije 1.460.988 1.385.676 105,4 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 796.730 912.189 87,3 

Skupaj 3.515.789 3.291.823 106,8 

 
Skladno s SRS 10.44. je podjetje na podlagi aktuarskega izračuna oblikovalo rezervacije tudi 
za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.  
 
Uporabljene predpostavke pri aktuarskem izračunu so bile: 
- Rast povprečne plače v Republiki Sloveniji je predpostavljena v višini 3,5% letno in 

predstavlja ocenjeno dolgoročno rast plač, 
- Upošteva je rast zneskov odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad iz Uredbe o višini 

povračil stroškov v zvezi z delom v višini 3,5% letno 
- Izračun obveznosti za odpravnine je vezan na pokojninsko delovno dobo posameznega 

zaposlenca, 
- Izbrana diskotna obrestna mera znaša 5,4 % letno. 
 

v EUR 
  

1.1.2009 povečanje poraba odprava 31.12.2009 Tveganje 

Jubilejne nagrade 223.002 94.418 46.620 0 270.800 Ni 

Odpravnine ob upokojitvi 770.956 248.819 32.504 0 987.271 Ni 

Skupaj 993.958 343.237 79.124 0 1.258.071  

    
Snaga Ljubljana na podlagi zakonskih in tehničnih izhodišč letno izdeluje program 
oblikovanja in črpanja rezervacij za stroške zapiranja in delovanja odlagališča nenevarnih 
odpadkov Barje po prenehanju odlaganja odpadkov,  ki je opredeljen v poslovnem načrtu 
podjetja. 
Načrtovano oblikovanje teh rezervacij je bilo v višini 528.185 EUR.  
 
Druge rezervacije v višini 1.083.798 EUR predstavljajo rezervacije iz naslova odloženih 
prihodkov za stroške obratovanja odlagališča po zaprtju za prevzete odpadke iz občin 
Kamnik, Komenda, Vodice, Borovnica, Vrhnika. 
 
Med drugimi rezervacijami izkazujemo tudi rezervacije za kočljive pogodbe iz naslova 
obveznosti vloženih tožb iz preteklih let v višini 377.190 EUR. 
 

v EUR 
  

1.1.2009 povečanje poraba odprava 31.12.2009 Tveganje 

Rezervacije odloženih prihodkov 929.727 154.071 0  1.083.798 Ni 

Rezervacije za kočljive pogodbe 455.949 46.137 0 124.896 377.190 Ni 

Skupaj 1.385.676 200.208 0 124.896 1.460.988  

 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v skupni višini 796.730 EUR sestojijo iz: 
1.  dolgoročnih rezervacij iz dela cene odvoza odpadkov v letih 1990–1995, ki se črpajo z 

amortizacijo oz. odpisi osnovnih sredstev v višini 104.539 EUR, financiranih iz sredstev za 
investicije. Stanje teh rezervacij konec leta 2009 je 451.517 EUR; 
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2.  v letih 2002–2009 oblikovanih dolgoročnih rezervacij za osnovna sredstva na dejavnosti  
čiščenja javnih površin za koške ter za opremo in nadstrešnico na storitvi ločenega 
zbiranja odpadkov, financiranih iz proračunskih sredstev MOL-a. V letu 2009 smo jih 
oblikovali v višini 37.725 EUR. Ravno tako so se te rezervacije črpale z obračunano 
amortizacijo v višini 28.587 EUR. Stanje teh rezervacij konec leta 2008 je 209.859 EUR; 

3. prejete državne podpore za zaposlene invalide nad kvoto predstavljajo prispevke za 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov v podjetju. V letu 
2009 so se povečale za 22.254 EUR in črpale za 40.575 EUR za financiranje stroškov 
povezanih z invalidi nad kvoto. Stanje konec leta je 127.731 EUR; 

4.  stanje prejete donacije v letu 2008 znaša 7.623 EUR. 
Načrtovano črpanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je bilo v višini 109.349 EUR.  

 
                         

3.2.1.11.  Dolgoročne poslovne obveznosti do lokalnih skupnosti (26.241.112 EUR)  
 

Podjetje je s pobrano okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 
v letih 2002-2008 in z nepovratnimi sredstvi v letih 2004-2005 pridobilo sredstva za 
financiranje izgradnje IV. in V. odlagalnega polja s pripadajočo opremo odlagališča 
nenevarnih komunalnih odpadkov Barje po posameznih lokalnih skupnostih kot sredstva v 
upravljanju, kar izkazuje istočasno tudi med dolgoročnimi poslovnimi obveznostmi.  
V letu 2007 je MOL s Snago Ljubljana podpisala Pogodbo o prenosu investitorstva in 
zagotavljanju sredstev iz proračuna MOL za postavitev podzemnih zbiralnic in za ureditev 
zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov, kjer je Snaga Ljubljana zadolžena, da izgradi in 
aktivira investicije iz tega naslova kot sredstva v upravljanju. V letu 2009 smo iz tega naslova 
realizirali in izstavili zahtevke v skupni višini 852.865 EUR.  
 
Snaga Ljubljana je maja 2008 prejela sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, s katero je bilo 
javnemu podjetju ugodeno v tožbi zoper MOL, zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti 
Sklada stavbnih zemljišč iz leta 1994 pri sofinanciranju izgradnje odlagališča Barje. Za znesek 
v višini 2.783.153 EUR je podjetje  vzpostavilo dolgoročne obveznosti do MOL, ki jih je v letu 
2009 skladno s sklepom Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Javni holding 
Ljubljana, d.o.o. zmanjšalo za pokrivanje manjkajočih sredstev do pozitivne ničle v višini 
1.724.631 EUR, kot sledi po dejavnostih: 
- urejanja in čiščenja občinskih cest v višini 428.957 EUR, 
- urejanja in čiščenja javnih zelenih površin v višini 1.135.956 EUR 
- in urejanja javnih sanitarij v višini 159.718 EUR. 
 
Dolgoročne poslovne obveznosti iz naslova sredstev prejetih v upravljanje 

v EUR 
  

31.12.2009 31.12.2008 

Mestna občina Ljubljana 24.865.080 17.611.684 

Brezovica 267.604 268.435 

Dobrova-Polhov Gradec 189.552 190.120 

Dol pri Ljubljani 151.824 152.340 

Horjul 78.474 78.712 

Medvode 480.876 482.496 

Škofljica 207.702 208.403 

Skupaj 26.241.112 18.992.190 
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3.2.1.12.  Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (5.009.090 EUR) 
 

  v EUR 
 

31.12.2009 31.12.2008 Indeks 
09/08 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva 2.527.022 449.052 562,7 

Kratkoročne obveznosti do drugih dobaviteljev 2.482.068 1.125.928 220,5 

Skupaj 5.009.090 1.574.980 318,0 

 
 
Največji dobavitelji po prometu v letu 2009 so: 

1. KPL d.d., Ljubljana v višini 3.279.752 EUR, 
2. PETROL, d.d., Ljubljana v višini 1.430.190 EUR 
3. EKO PLUS d.o.o., Štore v višini 1.123.818 EUR, 
4. TISA d.o.o., Ljubljana v višini 1.111.953 EUR, 
5. JUST d.o.o., Ljubljana v višini 876.395 EUR, 
6. ATRIK d.o.o., Ljubljana v višini 779.727 EUR, 
7. KOTO d.d., Ljubljana v višini 777.300 EUR, 
8. Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana v višini 670.569 EUR (kot 

podjetje v skupini), 
9. M-U-T MASCHINEN m.b.h., Stockerau, Avstrija v višini 469.001 EUR, 
10. RIKO RIBNICA, d.o.o., Ribnica v višini 445.964 EUR, 
11. MAN GOSPODARSKA VOZILA SLOVENIJA d.o.o., Ljubljana v višini 380.262 EUR. 

 
 
3.2.1.13.  Druge kratkoročne poslovne obveznosti (1.262.219 EUR) 
 

v EUR 
 

31.12.2009 31.12.2008 Indeks 
09/08 

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 717.521 632.491 113,4 

Kratkoročne obveznosti za okoljsko dajatev 417.517 389.418 107,2 

Druge kratkoročne obveznosti do države 127.143 277.574 45,8 

Druge kratkoročne obveznosti 38 473 8,0 

Skupaj 1.262.219 1.299.956 97,1 

 
 
 
3.2.2. Izkaz poslovnega izida 
 

3.2.2.1.  Čisti prihodki od prodaje (23.128.388 EUR) 
 

v EUR 
 

Leto 2009 Leto 2008 
Indeks 
09/08 

Prihodki od prodaje storitev 15.616.301 17.175.740 90,9 

Prihodki od prodaje storitev - skupne komunalne storitve 6.501.016 2.844.289 228,6 

Prihodki od  prodaje proizvodov – električna energija 1.011.071 1.726.963 58,5 

Skupaj 23.128.388 21.746.992 106,4 

 
Prihodki od prodaje storitev v glavnem predstavljajo našo dejavnost zbiranja, prevoza in 
odlaganja odpadkov. Prihodki od prodaje storitev – kolektivna komunalna raba pa 
predstavljajo dejavnost čiščenja javnih in zelenih površin opravljeno za Mestno občino 
Ljubljana.  
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3.2.2.2. Drugi poslovni prihodki (696.478 EUR)  
 

v EUR 
 

Leto 2009 Leto 2008 Indeks 
09/08 

Črpanje dolgoročnih obveznosti in PČR  254.441 135.600 187,6 

Odprava dolgoročnih rezervacij 165.471 0 - 

Drugi poslovni prihodki 276.566 196.922 140,4 

Skupaj 696.478 332.522 209,5 

Črpanje sestavlja: 
- črpanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v višini 133.411 EUR, ki predstavlja 

amortizacijo osnovnih sredstev, financiranih iz sredstev za investicije, 
- črpanje dolgoročnih poslovnih obveznosti za amortizacijo sredstva v upravljanju na 

dejavnostih zbiranja, prevoza in odlaganja odpadkov v višini 121.029 EUR. 
 

Druge poslovne prihodke pa v pretežni meri predstavljajo: 
- prevrednotovalni poslovni prihodki iz naslova terjatev v višini 186.497 EUR, 
- neplačani prispevki od invalidov nad kvoto v višini 10.497 EUR in 
- dobički od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev v višini 69.554 EUR. 
 
 
3.2.2.3. Stroški porabljenega materiala (3.118.187 EUR) 
 
Večji del stroškov materiala se porablja preko zalog materiala.   
 
Pomembnejše vrste stroškov so: 

v EUR 
 

Leto 2009 Leto 2008 Indeks 
09/08 

Porabljeno pogonsko gorivo 926.619 1.027.924 90,1 

Porabljen material za vzdrževanje 626.867 482.230 130,0 

Stroški porabljenega materiala 368.341 464.710 79,3 

Odpis posod danih v uporabo 387.116 403.352 96,0 

 
 
3.2.2.4. Stroški storitev (9.457.089 EUR) 
 

Kot stroški sprotnega vzdrževanja se obravnavajo stroški, ki nastajajo pri obnavljanju 
objektov in opreme, če pri tej obnovi ne prihaja do pomembnih izboljšav oziroma do 
podaljšanja dobe koristnosti celotnega objekta oziroma opreme. 
 
Pomembni stroški storitev so: 

v EUR 
 

Leto 2009 Leto 2008 
Indeks 
09/08 

Stroški uničenja nevarnih odpadkov in oddaje ločenih frakcij 837.582 684.200 122,4 

Storitve za sprotno vzdrževanje 1.113.603 792.281 140,6 

Stroški najema delovne sile 252.123 104.054 242,3 

Stroški storitev pri opravljanju dejavnosti 4.482.734 506.783 884,5 

 
Analiza stroškov storitev je podrobneje pojasnjena v poslovnem delu poročila. 
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3.2.2.4.1. Stroški revizije 
 
V letu 2009 ima podjetje izkazane stroške revizije v višini 11.660 EUR, ki se nanašajo na 
revizijo za leto 2008 v višini 7.920 EUR in 40 % vkalkuliranih stroškov za leto 2009 v višini 
3.740 EUR.  
 
 
3.2.2.5. Stroški dela (10.687.149 EUR) 
 
V skladu z določbami kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti, ki je bila objavljena v 
Uradnem listu RS, št. 42/2004, kolektivne pogodbe Snage Ljubljana, ki je stopila v veljavo 
1.8.2005 in s splošnimi akti podjetja so delovna mesta razvrščena v ustrezni tarifni in plačilni 
razred in ovrednotena z ustreznim koeficientom, ki odraža razmerje do najenostavnejšega 
dela. Plača zaposlenega je sestavljena iz osnovne plače, dodatka za skupno delovno dobo in 
za stalnost v podjetju, ostalih dodatkov ter dela plače na podlagi individualno ocenjene 
delovne uspešnosti (od –20 do +30 %). 
 
V skladu s  kolektivno pogodbo Snage Ljubljana zaposlenim pripadajo: 
- dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (10 % za izmensko delo in delo v 

manj ugodnem delovnem času, 35 % za nočno delo, 30 % za nadurno delo, 50 % za 
delo ob nedeljah in 60 % za delo ob praznikih in z zakonom določenih dela prostih dni), 

- dodatki za nevarnost in posebne obremenitve (v višini 4 % oziroma  6 %  pri opravljanju 
določenih del in nalog). 

Dodatki se računajo od osnovne plače za efektivni delovni čas.  
Delavcu, ki v obdobju treh mesecev nima evidentiranih neopravičenih izostankov z dela, 
bolniških izostankov in izostankov zaradi suspenza, pripada delovna uspešnost za racionalno 
gospodarjenje z delovnim časom. 
 
V letu 2009 je podjetje podpisalo z reprezentativnima sindikatoma Aneks št. 7 h kolektivni 
pogodbi Snage, s katerim so se plače uskladile v nominalno enakem znesku v višini 100 EUR 
za vse zaposlene od januarja 2009 dalje. 
 
Povprečna bruto izplačana plača na zaposlenega za delavce, ki prejemajo plačo po kolektivni 
pogodbi, je za leto 2009 znašala 1.439,95 EUR. Vsem zaposlenim je bil v mesecu februarju 
2009 izplačan regres za letni dopust v bruto znesku 1.085,20 EUR. 
 
Podjetje je v letu 2009 obračunalo za 10.687.149 EUR celotnih stroškov dela. Stroški 
socialnih zavarovanj so znašali 572.957 EUR, stroški pokojninskih zavarovanj 844.255 EUR, 
od tega dodatno pokojninsko zavarovanje 134.834 EUR. Drugi stroški dela pa so bili 
obračunani v višini 1.414.756 EUR. 
 

Pomembnejši drugi stroški dela: 
v EUR 

 
Leto 2009 Leto 2008 Indeks 

09/08 

Regres za letni dopust 508.326 423.609 120,0 

Prevozi na delo in z dela 496.358 463.120 107,2 

Prehrana med delom 369.339 348.180 106,1 

 

Na dan 31.12.2009 je v podjetju sklenjena ena individualna pogodba. Direktor podjetja je 
edini član uprave in prejema plačo na podlagi individualne pogodbe o zaposlitvi, ki jo je z 
njim sklenil Nadzorni svet Holdinga Ljubljana v letu 2002 oziroma ob njegovem ponovnem 
imenovanju dne 16.1.2006 Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JHL. Ponovno je 
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bil imenovan za direktorja z dnem 11.1.2010. Njegova bruto izplačana plača je za leto 2009 
znašala 67.329 EUR. Po individualni pogodbi mu pripada regres za letni dopust, ki mu je bil 
izplačan v znesku 1.085,20 EUR. Za prehrano med delom je prejel 756,45 EUR. Skladno s 
sklepom Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JHL je bila v letu 2009 izplačana 
nagrada v višini 11.403 EUR.  
 
V letu 2009 je 6 članov nadzornega sveta prejelo sejnine v bruto višini 8.846 EUR.  
Podjetje ne izkazuje nobenih terjatev do uprave in nadzornega sveta. 
 
Nihče od zaposlenih v podjetju v letu 2009 ni vložil nobenih zahtev za dodatna izplačila na 
podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta oziroma pogodbe o zaposlitvi, s katerimi 
se podjetje ne strinja.   
 
 
3.2.2.6. Amortizacija (4.123.603 EUR) 
 
Podjetje izkazuje: 
- amortizacijo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter naložbenih 

nepremičnin v lasti podjetja v višini 2.648.867 EUR in 
- amortizacijo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju v lasti 

lokalnih skupnosti v višini 1.474.736 EUR, za neopredmetena in opredmetena osnovna 
sredstva, katerih nakup in gradnja je bila financirana iz okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in nepovratnih sredstev lokalnih 
skupnosti. 

 
Osnovna sredstva v lasti podjetja: 

v EUR 

   

 Kosmati znesek 
vrednosti 

amortizirljivih 
sredstev 

Popravek 
vrednosti 
 na dan 
1.1.2009 

Amortizacija  
v letu 2009 

Amortizacija 
v letu 2008 

Indeks 
amortiz. 09 
amortiz. 08 

Dolgoročne premoženjske pravice  1.359.444 721.548 173.227 140.830 123,0 

Zgradbe in drugi grajeni objekti  30.421.277 24.543.310 647.897 638.194 101,5 
Proizvajalni stroji in naprave 
 

 19.999.259 12.859.972 1.827.743 1.371.541 133,3 
Od tega pomembni proizvajalni stroji in 
naprave : tovornjaki, cisterne in druga 
oprema za opravljanje dejavnosti 

 14.709.479 9.112.246 1.268.063 1.128.007 112,4 

 
Amortizacijske stopnje, uporabljene v letu 2009, so prikazane že v uvodnem delu razkritij pri 
posameznih računovodskih usmeritvah. 
 
Podjetje amortizira svoja sredstva v veliki večini po metodi enakomernega časovnega 
amortiziranja, razen: 
1) za gradbene objekte na I., II. in III. odlagalnem polju na odlagališču Barje (odplinjanje, 
ograja, avtopralnica, garaža, vrtine), kjer smo že v letu 2005 ter v letu 2009 ponovno 
preverili dobo koristnosti in določili pospešeno metodo amortizacije.  
Na podlagi pospešene metode amortizacije objektov na I., II. in III. odlagalnem polju in za 
druge objekte, ki smo jim določili dobo uporabnosti do konca leta 2014 oz. 2015, je v letu 
2009 obračunana amortizacija v višini 414.649 EUR. 
 
2) za 1. in 2. fazo enovitega IV. in V. odlagalnega polja Snaga Ljubljana obračunava 
amortizacijo po funkcionalni metodi glede na dobo koristnosti in uporabe tega polja. Stopnja 
amortizacije je odvisna od količine odloženih odpadkov skupaj z materialom za vgradnjo.  
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• Za 1. fazo znaša stopnja amortizacije za leto 2009 za gradbene objekte, ki se nanašajo 
na vse tri faze 7,67 %. Zaradi funkcionalne metode amortizacije IV. in V. odlagalnega 
polja je v letu 2009 obračunana amortizacija v višini 285.931 EUR. 
 

• Za 2. fazo znaša stopnja amortizacije za leto 2009 za gradbene objekte, ki se nanašajo 
na drugo in tretjo fazo, 9,45 % in za gradbene objekte, ki se nanašajo samo na 2. fazo, 
11,55 %. Obračunana amortizacija za 2. fazo v letu 2009 je v višini 679.417 EUR. 
 

• Za 3. fazo znaša stopnja amortizacije za leto 2009 za gradbene objekte 5,40 %. 
Obračunana amortizacija za 3. fazo v letu 2009 je v višini 11.783 EUR 

 
 
3.2.2.7. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih (508.278 EUR) 
 
Prevrednotovalni odhodki pri obratnih sredstvih se nanašajo na oblikovanje popravkov 
vrednosti terjatev. Skladno s Pravilnikom o računovodstvu se za sporne in dvomljive terjatve, 
ki so starejše od 180 dni in za vse terjatve v tožbah in stečajnih postopkih ter prisilnih 
poravnavah, obračuna popravek vrednosti, razen za neplačano okoljsko dajatev.   
 
 
3.2.2.8.  Drugi poslovni odhodki (605.933 EUR) 
 

v EUR 
 

Leto 2009 Leto 2008 
Indeks 
09/08 

Drugi poslovni odhodki 62.488 133.157 46,9 

Dolgoročne rezervacije 543.445 826.654 65,7 

 
Drugi poslovni odhodki vključujejo v glavnem druge dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela 
ali drugih vrst stroškov in dajatve za odpadne vode. 
 
Drugi poslovni odhodki iz naslov dolgoročnih rezervacij vključujejo: 
- stroške rezervacij za stroške obratovanja odlagališča po zaprtju za prevzete odpadke iz 

lokalnih skupnosti, ki niso družbenice v višini 154.071 EUR, 
- stroške jubilejnih nagrad in odpravnin na podlagi akturskega izračuna na dan 31.12.2009 

v skupni višini 343.237 EUR 
- ter stroške oblikovanja dolgoročnih rezervacij v letu 2009 iz naslova kočljivih pogodb v 

višini 46.137 EUR. 
 

 

3.2.2.9.  Finančni prihodki iz danih posojil (351.923 EUR) 
 
Finančni prihodki iz danih posojil predstavljajo obresti avista sredstev in depozitov pri 
bankah. 

 
 

3.2.2.10. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (85.361 EUR) 
 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev v pretežni meri predstavljajo obračunane zamudne 
obresti iz poslovnih terjatev. 
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3.2.2.11. Drugi prihodki (1.894.889 EUR) 
 
Drugi prihodki pretežno predstavljajo: 
- pokrivanje izgub na dejavnosti čiščenja javnih in zelenih površin ter sanitarij v skupni višini 
1.724.631 EUR iz naslova zmanjšanja obveznosti do MOL, 
- v višini 79.707 EUR druge neobičajne postavke iz naslova plačanih sodnih stroškov in 
zamudnih obresti pri poplačilu terjatev v sodnih izterjavah, 
- v višini 75.923 EUR prejete odškodnine in kazni, 
- v višini 14.628 EUR iz naslova sodnih stroškov za vložene predloge za izvršbe. 
 
 
3.2.2.12. Razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah 
 
Splošni stroški so stroški uprave in stroški prodaje. Stroški prodaje obsegajo 90 % stroškov 
avtomatske obdelave podatkov, 39 % stroškov gospodarsko finančnega sektorja, celotne 
prevrednotovalne popravke pri obratnih sredstvih, stroške plačilnega prometa, stroške 
bančnih storitev ter stroške prodajne službe. Ostali splošni stroški so obravnavani kot stroški 
uprave.  
 

v EUR 
 

Leto 2009 Leto 2008 
Indeks 
09/08 

Proizvajalni stroški 24.538.309 18.908.416 129,8 

- javne gospodarske službe 22.254.129 16.186.670 137,5 

- druge gospodarske dejavnosti 2.284.180 2.721.746 83,9 

Stroški uprave 2.474.243 2.431.857 101,7 

- javne gospodarske službe 2.192.792 1.997.861 109,8 

- druge gospodarske dejavnosti 281.451 433.996 64,9 

Stroški prodaje 1.498.547 1.078.581 138,9 

- javne gospodarske službe 1.263.953 877.174 144,1 

- druge gospodarske dejavnosti 234.594 201.407 116,5 

 Skupaj 28.511.099 19.045.798 149,7 

 
 

3.2.3. Izkaz denarnih tokov 
 
Izkaz denarnih tokov nam prikazuje prejemke in izdatke denarnih sredstev (in njihovih 
ustreznikov), ki jih je podjetje v posameznem obdobju ustvarilo pri poslovanju (ustvarjanju in 
prodajanju proizvodov in storitev), pri naložbenju (nalaganju finančnih sredstev v investicije 
in finančne naložbe) ter pri financiranju (pridobivanju finančnih sredstev iz zunanjih virov in 
njihovem vračanju). Na podlagi prebitkov prejemkov ali izdatkov posameznih dejavnosti 
lahko ugotovimo, iz katerih virov podjetje pridobiva denarna sredstva in kje jih porablja. 
 
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi in prikazuje prejemke in izdatke, 
izračunane na podlagi podatkov iz izkaza poslovnega izida in sprememb kategorij v bilanci 
stanja ter dodatnih podatkov o nedenarnih zneskih, ki so vplivali na te kategorije. Prejemki in 
izdatki se približujejo pravim prejemkom in izdatkom denarnih sredstev v obdobju, zato lahko 
iz izkaza denarnih tokov sklepamo tudi o sposobnosti pridobivanja denarja kot najbolj 
likvidne oblike sredstev (finančna moč podjetja) ter o dolgoročni plačilni sposobnosti 
podjetja. 
Iz izkaza denarnih tokov za podjetje lahko ugotovimo, da je podjetje v letu 2009 pri 
poslovanju ustvarilo pozitivni finančni izid (prebitek prejemkov pri poslovanju). Pozitiven 
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finančni tok pri poslovanju pomeni, da je podjetje s prodajo poslovnih učinkov in storitev 
(brez investiranja in zunanjega financiranja) ustvarilo presežek denarnih sredstev. 
Povečanje dolgoročnih dolgov izhaja iz namenskih sredstev za postavitev podzemnih zbiralnic 
in ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov (klančin) v višini 852.865 EUR. 
 
Iz izkaza denarnih tokov pri poslovanju smo izločili črpanje dolgoročnih pasivnih časovnih 
razmejitev za amortizacijo osnovnih sredstev, financiranih iz sredstev za investicije v višini 
133.411 EUR in delno amortizacijo osnovnih sredstev v upravljanju na dejavnosti zbiranja in 
prevoza ter odlaganja odpadkov v višini 121.337 EUR, prav tako smo izločili oblikovanje 
popravkov vrednosti terjatev v višini 508.278 EUR  ter oblikovanje rezervacij v letu 2009 v 
višini 543.445 EUR.  
Ker navedene prilagoditve vplivajo v okviru prejemkov oz. izdatkov pri poslovanju, ostaja 
pozitivni prebitek prejemkov pri poslovanju v višini 924.708 EUR.  
 
Iz postavke izdatkov za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (izdatki pri naložbenju) 
ugotovimo, da je podjetje pri investiranju v opredmetena osnovna sredstva porabilo 
3.844.833 EUR, od tega 2.991.968 EUR za lastna osnovna sredstva in 852.865 EUR za 
osnovna sredstva v upravljanju. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev so bili 
v večji meri financirani iz prejemkov pri naložbenju. 
 
Tako je podjetje v letu 2009 pri naložbenju ustvarilo negativni prebitek v višini 498.445 EUR, 
vključno z prejemki od odtujitvah kratkoročnih finančnih naložb v višini 3.150.020 EUR in 
prebitek izdatkov pri financiranju v višini 560.476 EUR. 
 
Sprememba denarnih ustreznikov v letu 2009: 

v EUR 
 

31.12.2009 1.1.2009 Sprememba 

Denarna sredstva na transakcijskih računih 67.895 51.449 16.446 

Depoziti 100.000 250.000 -150.000 

Gotovina v blagajni 964 975 -11 

Denar na poti 626 1.273 -647 

 Skupaj 169.485 303.697 -134.212 

 

 

3.2.4. Zabilančna evidenca  
 

Podjetje izkazuje v zabilančni evidenci v višini 1.694.512 EUR prejetih garancij za dobro 
izvedbo poslov dobaviteljev opreme in storitev in izdano garancijo za dobro izvedbo poslov iz 
Koncesijske pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov v občini Vodice v višini 25.042 EUR (upravičenec garancije: Občina Vodice).  
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3.2.5. Pomembnejši kazalniki poslovanja in finančnega stanja podjetja 
 
Kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe, ki so izračunani iz podbilance sredstev in 
obveznosti do virov sredstev v lasti podjetja: 
 
 

Kazalniki  Leto 
2009 

Leto 
2008 

Indeks 
 L.2009 
 L.2008 

1. stopnja lastniškosti financiranja kapital / obveznosti do virov sredstev 0,59 0,69 85,5 

2. stopnja dolgoročnosti financiranja vsota kapitala in dolg. dolgov (skupaj z 
dolgo.rezerv.) / obveznosti do virov sredstev 

0,68 0,76 89,5 

3. stopnja osnovnosti investiranja osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) / 
sredstva 

0,52 0,57 91,2 

4. stopnja dolgoročnosti investiranja vsota osnovnih sredstev (po neodpisani 
vrednosti), dolg .finančnih naložb in 
dolgoročnih poslovnih terjatev/ sredstva 

0,52 0,57 91,2 

5. koeficient kapitalske pokritosti 
osnovnih sredstev  

kapital / osnovna sredstva (po neodpisani 
vrednosti) 

1,14 1,21 94,2 

6. koeficient neposredne pokritosti 
kratkoročnih obveznosti 

likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti 1,34 3,33 40,2 

7. koeficient pospešene pokritosti 
kratkoročnih obveznosti 

vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih 
terjatev / kratkoročne obveznosti 

2,19 4,51 48,6 

8. koeficient kratkoročne pokritosti 
kratkoročnih obveznosti 

kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti 2,26 4,65 48,6 

9. koeficient gospodarnosti poslovanja poslovni prihodki / poslovni odhodki 0,84 0,98 85,7 

10. koeficient čiste dobičkonosnosti 
kapitala 

čisti dobiček v poslovnem letu / povprečni 
kapital (brez čistega poslovnega izida 
proučevanega leta) 

-0,08004 0,00288 - 

11. koeficient dividendnosti osnovnega 
kapitala 

vsota dividend za poslovno leto / povprečni 
osnovni kapital 

- - - 

 
Snaga Ljubljana se v glavnem financira iz lastnih virov, 68 % virov financiranja pa je 
dolgoročnih. Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo 52 % vseh sredstev, dolgoročna 
sredstva 52 % vseh sredstev, kar hkrati pomeni tudi, da so vsa dolgoročna sredstva 
financirana iz dolgoročnih virov. 
Plačilna sposobnost Snage Ljubljana je bila dobra. Vsi kazalniki presegajo 1 in izkazujejo 
večkratno pokritost kratkoročnih obveznosti tako z likvidnimi kot tudi s kratkoročnimi 
sredstvi. Gospodarnost poslovanja je bila v letu 2008 nekoliko slabša kot v predhodnem letu. 

 
 

3.2.6. Odnosi s povezanimi osebami 
 
V poslovnem letu 2009 je Snaga Ljubljana poslovala z JHL in z njo povezanimi družbami. Pri 
teh poslih Snaga Ljubljana ni bila prikrajšana ali oškodovana. Istočasno poudarjamo, da ni 
bilo dejanj, ki bi jih Snaga Ljubljana storila ali opustila na pobudo ali v interesu JHL ali z njo 
povezanih družb. Podrobnejši podatki o vrednosti poslov in vsebini poslov z obvladujočo 
družbo in z njo povezanimi družbami so predstavljeni tudi v računovodskem delu letnega 
poročila, v kolikor so pomembni. 
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3.3. Dodatna razkritja na podlagi zahtev SRS 35 
 
� Poslovni izid Snage Ljubljana za leto 2009, razdeljen na del, ki izhaja iz 

opravljanja gospodarskih javnih služb in del, ki izhaja iz opravljanja drugih 
dejavnosti 

 
 v EUR 

  Snaga 
Ljubljana 

Gospodarske 
javne službe 

Druge 
dejavnosti 

1. Čisti prihodki od prodaje 23.128.388 19.913.275 3.215.113 
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem 

doseženi z opravljanjem gospodarske javne službe 
18.800.816 18.800.816 0 

č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem 
doseženi z opravljanjem druge dejavnosti 4.318.077 1.104.291 3.213.786 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 9.495 8.168 1.327 

4. Drugi poslovni prihodki 
(s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.) 

696.478 594.661 101.817 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 12.575.276 11.601.070 974.206 

a) 
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški 
porabljenega materiala povezani z drugimi podjetji 3.118.187 2.778.993 339.194 

b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji 9.457.089 8.822.077 635.012 

6. Stroški dela 10.687.149 10.073.766 613.383 

a) Stroški plač 7.855.181 7.385.232 469.949 

b) Stroški socialnih zavarovanj  1.417.212 1.333.045 84.167 

b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj 844.255 794.491 49.764 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj 572.957 538.554 34.403 

c) Drugi stroški dela 1.414.756 1.355.489 59.267 

7. Odpisi vrednosti 4.642.741 3.629.756 1.012.985 

a) Amortizacija  4.123.603 3.233.536 890.067 
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih 

in opredmetenih osnovnih sredstvih 
10.860 10.375 485 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 508.278 385.845 122.433 

8. Drugi poslovni odhodki 605.933 406.281 199.652 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  605.933 406.281 199.652 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 437.284 129.494 307.790 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 437.284 129.494 307.790 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 9.890 7.359 2.531 

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 9.890 7.359 2.531 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 107 94 13 
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih 

obveznosti 
107 94 13 

15. Drugi prihodki  1.894.889 1.882.586 12.303 

16. Drugi odhodki 16.427 14.650 1.777 

17. Davek iz dobička 0 0 0 

19. 
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja                                             
(1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17) -2.380.484 -3.212.960 832.476 
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Poslovni izid po dejavnostih za leto 2009 
 v EUR 

  
Zbiranje in 
prevoz kom. 
odpadkov 

Odlaganje 
komunalnih 
odpadkov 

Urejanje in 
čiščenje 

občinskih cest 

Urejanie in 
čiščenje 
zel.površin 

Urejanje 
javnih 
sanitarij 

Odlaganje 
nekomunal. 
odpadkov 

Proizvodnja 
električne 
energije 

Plakati-
ranje 

SNAGA, 
d.o.o. 

1. Čisti prihodki od prodaje 9.687.825 3.743.134 2.540.222 3.652.713 289.382 2.101.355 1.031.203 82.555 23.128.388 
b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 

podjetjem doseženi z opravljanjem GJS 
8.896.281 3.666.457 2.372.985 3.581.376 283.718 0 0 0 18.800.816 

č) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseženi z opravljanjem druge dejavnosti 

787.581 75.138 166.196 69.831 5.546 2.100.487 1.030.778 82.520 4.318.077 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 3.962 1.540 1.042 1.506 119 867 425 34 9.495 

4. Drugi poslovni prihodki 
(s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.) 341.909 165.767 60.415 24.258 2.311 78.680 22.194 942 696.478 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 4.393.640 1.864.588 889.763 4.371.724 81.356 647.657 316.020 10.530 12.575.276 
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter 

stroški porabljenega materiala povezani z drugimi pod. 
2.017.883 334.485 364.153 37.729 24.745 116.182 220.527 2.485 3.118.187 

b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji 2.375.758 1.530.103 525.610 4.333.995 56.611 531.475 95.493 8.044 9.457.089 
6. Stroški dela 6.424.915 1.206.559 1.735.137 368.961 338.194 419.093 168.479 25.811 10.687.149 
a) Stroški plač 4.658.835 921.275 1.280.784 283.694 240.645 320.001 130.828 19.120 7.855.181 
b) Stroški socialnih zavarovanj  846.780 163.153 228.344 50.653 44.115 56.670 23.762 3.734 1.417.212 
b.1 Stroški pokojninskih zavarovanj 507.444 95.839 134.852 29.746 26.611 33.289 14.159 2.316 844.255 
b.2 Drugi stroški socialnih zavarovanj 339.337 67.314 93.492 20.907 17.504 23.381 9.604 1.418 572.957 
c) Drugi stroški dela 919.300 122.132 226.009 34.614 53.434 42.422 13.889 2.956 1.414.756 
7. Odpisi vrednosti 1.527.900 1.698.630 321.106 64.265 17.854 634.147 362.673 16.164 4.642.741 
a) Amortizacija  1.358.632 1.494.424 302.679 60.261 17.539 519.082 361.189 9.797 4.123.603 
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 

neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih 
sredstvih 

8.596 611 731 405 32 344 131 9 10.860 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

160.673 203.595 17.695 3.599 283 114.721 1.353 6.358 508.278 

8. Drugi poslovni odhodki 252.806 39.138 87.202 12.944 14.191 167.666 4.883 27.103 605.933 
b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  252.806 39.138 87.202 12.944 14.191 167.666 4.883 27.103 605.933 
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 43.729 78.000 4.842 2.903 21 199.010 106.269 2.510 437.284 
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 43.729 78.000 4.842 2.903 21 199.010 106.269 2.510 437.284 
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 2.670 4.491 198 0 0 2.531 0 0 9.890 
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 2.670 4.491 198 0 0 2.531 0 0 9.890 
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 51 15 10 15 1 9 4 0 107 
b) Fin.odh. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv. 51 15 10 15 1 9 4 0 107 
15. Drugi prihodki  143.623 9.069 431.827 1.138.174 159.893 5.110 1.645 5.548 1.894.889 
16. Drugi odhodki 7.529 3.081 3.890 139 10 1.736 37 4 16.427 
17. Davek iz dobička 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja                                             
(1+4-5-6-7-8+11-13-14+15-16-17) 

-2.392.428 -820.532 0 0 0 511.316 309.216 11.944 -2.380.484 

 Pokrivanje izgube odlaganja kom.odpadkov 0 820.532 0 0 0 -511.316 -309.216 0 -2.380.484 

 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja po 
pokrivanju izgube na dej. odlaganja kom.odp.                     -2.392.428 0 0 0 0 0 0 11.944 -2.380.484 
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� Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov ter sredstev in obveznosti do 
njihovih virov na posamezne dejavnosti 

 
Snaga Ljubljana je skladno z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem 
evidentiranju različnih dejavnosti in Energetskim zakonom sprejela Pravilnik o sodilih za 
razporejanje prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih 
dejavnostih (v nadaljevanju Pravilnik), ki je stopil v veljavo s 1.1.2008. Ustreznost Pravilnika 
je preverila revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., skladno z Energetskim zakonom pa je 
Javna agencija RS za energijo sodila tudi potrdila. 
 
Pravilnik ureja pravila delitve prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev 
na posamezne dejavnosti izvajanja gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, s čimer bo 
Snaga Ljubljana zagotovila uporabo enotnih računovodskih opredelitev v daljšem časovnem 
obdobju. 
 
 
Večji del prihodkov in odhodkov ter sredstev in obveznosti do njihovih virov se na 
posamezno dejavnost ugotavlja in razporeja neposredno na izvoru, preostalo pa se na 
posamezno dejavnost razporedi na podlagi opredeljenih sodil, ki so v letu 2009 znašala: 

 
v %                               

  
Zbiranje in 
prevoz kom. 
odpadkov 

Odlaganje  
odpadkov 
(GJS+DGD) 

Urejanje in 
čiščenje 
občinskih 

cest 

Urejanje in 
čiščenje 

javnih zelenih 
površin 

Urejanje 
javnih 
sanitarij 

Proizvodnja 
električne 
energije 

Plakatiranje 

1. Neposredni prihodki od prodaje 41,73 25,35 10,97 15,86 1,25 4,48 0,36 

2. Prosti denarni tok 0,00 69,69 0,00 0,00 0,00 30,08 0,23 

3. Opredmetena 
osnovna sredstva 27,85 59,95 3,96 1,41 0,33 6,36 0,14 

4. Št. opravljenih ur - remont 76,95 7,37 15,48 0,17 0,00 0,02 0,01 

 
 
Za razdelitev prihodkov in odhodkov ter sredstev in obveznosti do njihovih virov dejavnosti 
odlaganja odpadkov na dejavnosti GJS in DGD so v letu 2009 uporabljena naslednja sodila:  
 

                          v % 

  
Odlaganje komunalnih 

odpadkov - GJS 
Odlaganje nekomunalnih 

odpadkov - DGD 
1. Prihodki  od prodaje storitev  63,96 36,04 

2. Masa odpadkov 74,22 25,78 

3. Prosti denarni tok 23,53 76,47 
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� Bilanca stanja sredstev po SRS 35 in obveznosti do njihovih virov za posamezne dejavnosti     
 
V skladu s SRS 35.34. smo izdelali bilanco stanja tako, da smo sredstva in obveznosti v večji meri prisodili posameznim dejavnostim neposredno, 
ostale postavke pa na podlagi sodil, ki so pojasnjena že pri izdelavi bilance stanja po SRS 35.   
 

v EUR 

 
  31.12.2009 

Urejanje in 
čiščenje 
občinskih  
cest 

Urejanie in 
čiščenje 
zelenih 
 površin 

Urejanje 
javnih 
 sanitarij 

Zbiranje in 
prevoz 

komunalnih 
odpadkov 

Odlaganje 
komunalnih 
odpadkov 

Druge 
gospodarske 
dejavnosti 

 SREDSTVA 59.495.780 2.143.200 1.436.561 194.415 14.382.206 23.314.220 18.025.178 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 44.932.919 1.671.409 619.732 138.239 12.421.400 20.305.763 9.776.376 

I. Neopredmetena dolg. sredstva in dolgoročne AČR 648.567 70.493 101.916 8.033 268.808 124.850 74.467 

II. Opredmetena osnovna sredstva 40.620.833 1.560.156 458.887 125.561 11.997.539 17.667.932 8.810.758 

III. Naložbene nepremične 3.663.139 40.760 58.929 4.645 155.053 2.512.918 890.834 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 380 0 0 0 0 63 317 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 14.545.448 469.881 814.067 55.958 1.953.539 3.005.181 8.246.822 

II. Zaloge 440.785 8.936 8.331 3.935 358.213 43.662 17.708 

III. Kratkoročne finančne naložbe 8.450.260 0 0 0 0 1.385.843 7.064.417 

IV.   Kratkoročne poslovne terjatve 5.484.918 460.945 805.736 52.023 1.595.326 1.547.056 1.023.832 

V. Denarna sredstva 169.485 0 0 0 0 28.620 140.865 

C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 17.413 1.910 2.762 218 7.267 3.276 1.980 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 59.495.780 496.105 1.859.552 -319.447 8.331.382 27.902.637 21.225.551 

A. KAPITAL 23.286.359 -552.793 297.721 -426.977 1.949.480 9.309.993 12.708.935 

I. Vpoklicani kapital 7.211.099 285.560 101.676 23.797 2.008.291 3.208.570 1.583.205 

II. Kapitalske rezerve 13.903.941 550.596 196.045 45.883 3.872.248 6.186.543 3.052.626 

III. Rezerve iz dobička 4.551.803 -1.388.949 0 -496.657 -1.538.631 735.412 7.240.628 

V. Čisti poslovni izid poslovnega leta -2.380.484 0 0 0 -2.392.428 -820.532 832.476 

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR 3.515.789 599.826 56.742 52.730 1.085.880 1.193.421 527.190 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 26.241.112 116.120 167.882 13.232 2.364.767 16.127.120 7.451.991 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 6.448.768 332.540 1.336.612 41.521 2.929.689 1.271.397 537.009 

D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.752 412 595 47 1.566 706 426 

 Obveznosti po SRS 35 8.211.781 1.647.095  513.862 6.050.824   

 Terjatve po SRS 35 8.211.781  422.991   4.588.417 3.200.373 
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� Pregled neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, ki se uporabljajo neposredno za posamezne GJS in za druge 
dejavnosti na dan 31.12.2008      

 
 
V skladu s SRS 35.34. smo izdelali preglednico neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev tako, da smo sredstva v večji meri prisodili 
posameznim dejavnostim neposredno, ostale postavke pa na podlagi sodil, ki so pojasnjena že pri izdelavi bilance stanja po SRS 35. 
 
 

v EUR 

 31.12.2009 
Urejanje in 
čiščenje 

občinskih cest 

Urejanie in 
čiščenje  

zelenih površin 

Urejanje 
javnih 
sanitarij 

Zbiranje in prevoz 
komunalnih 
odpadkov 

Odlaganje 
komunalnih 
odpadkov 

Druge 
gospodarske 
dejavnosti 

NABAVNA VREDNOST   

Neopredmetena osnovna sredstva 1.530.666 109.040 157.646 12.425 578.619 463.747 209.189 

Zemljišča 12.567.812 108.309 49.099 59.971 1.068.971 8.323.931 2.957.531 

Zgradbe 41.512.140 446.888 324.481 528.101 4.871.146 25.275.079 10.066.445 

Oprema 27.436.241 2.841.197 340.934 26.991 15.720.071 3.975.948 4.531.100 

Naložbene nepremičnine 5.785.404 273.572 395.520 31.173 1.040.675 2.912.217 1.132.247 

Skupaj nabavna vrednost 88.832.263 3.779.006 1.267.680 658.661 23.279482 40.950.922 18.896.512 

POPRAVEK VREDNOSTI        

Neopredmetena osnovna sredstva 883.117 38.659 55.891 4.405 310.236 339.089 134.837 

Zemljišča 0 0 0 0 0 0 0 

Zgradbe 29.630.853 310.208 148.329 474.508 1.968.751 19.519.820 7.209.237 

Oprema 14.472.540 1.546.669 137.137 17.346 8.495.629 2.127.194 2.148.565 

Naložbene nepremičnine 2.122.265 232.812 336.591 26.528 885.622 399.299 241.413 

Skupaj popravek vrednosti 47.108.775 2.128.348 677.948 522.787 11.660.238 22.385.402 9.734.052 

NEODPISANA VREDNOST        

Neopredmetena osnovna sredstva 647.549 70.381 101.755 8.020 268.383 124.658 74.352 

Zemljišča 12.567.812 108.309 49.099 59.971 1.068.971 8.323.931 2.957.531 

Zgradbe 11.881.287 136.680 176.152 53.593 2.902.395 5.755.259 2.857.208 

Oprema 12.963.701 1.294.528 203.797 9.645 7.224.442 1.848.754 2.382.535 

Naložbene nepremičnine 3.663.139 40.760 58.929 4.645 155.053 2.512.918 890.834 

Skupaj neodpisana vrednost 41.723.488 1.650.658 589.732 135.874 11.619.244 18.565.520 9.162.460 
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� Podbilanca stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev v upravljanju 
lokalnih skupnosti 

 
Z vsemi lokalnimi skupnostmi, ki odlagajo odpadke na odlagališču Barje, so podpisane 
pogodbe o ravnanju z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. 
Z občinami družbenicami JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., so podpisane dolgoročne 
pogodbe, občine Kamnik, Komenda, Vodice, Ig in Velike Lašče okoljsko dajatev nakazujejo 
občinam družbenicam. 
 
Podbilanca stanja sredstev in obveznosti v točki c. med sredstvi izkazuje; 

- obračunano amortizacijo v višini 5.047.252 EUR, za kar podjetje v letih 2005-2009 ni 
črpalo dolgoročnih obveznosti do lokalnih skupnosti in  

- namenska sredstva MOL nakazana v letu 2008 v višini 2.783.153 EUR, črpana za 
pokrivanje manjkajočih sredstev na dejavnostih čiščenja javnih in zelenih površin ter 
urejanja sanitarij v višini 1.724.631 EUR. 

 
 
� Pregled oblikovanja in črpanja virov sredstev za investicije v osnovna sredstva 

v upravljanju lokalnih skupnosti  
 

v EUR 
 

Leto 2009 

ZAČETNO STANJE PROSTIH VIROV SREDSTEV na dan 1.1.2009 5.458.237 

  

POVEČANJE VIROV SREDSTEV  

Obračunani stroški amortizacije v letu 2009 1.474.736 

Zahtevki za sredstva po pogodbi za namenska sredstva  852.865 

  

ZMANŠANJE VIROV SREDSTEV  

Poraba za investicije namenska sredstva -852.865 

Poraba za investicije – črpanje  -1.764.692 

Črpanje dolgoročnih obveznosti za amortizacijo (delno) -121.029 

  

PROSTI VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJE na dan 31.12.2009 5.047.252 

                                                                                                                                                   
Skladno s Pogodbo o sofinanciranju nadgradnje RCERO z dne 21.6.2006 so se občine 
soinvestitorke zavezale, da bodo vso pobrano okoljsko dajatev vložile v izgradnjo regijskega 
centra. V letu 2009 je bilo za omenjeni projekt porabljeno 835.211,90 EUR okoljske dajatve 
iz leta 2007. Preostala neporabljena okoljska dajatev iz leta 2007 v skupnem znesku 0,5 mio 
EUR, dajatev iz leta 2008 v skupnem znesku 1,8 mio EUR in dajatev iz leta 2009 v skupnem 
znesku 2,7 mio EUR se nahaja na računih lokalnih skupnosti in bo skladno z realizacijo, 
predvideno v Načrtih razvojnih programov, porabljena za investiranje RCER-a. 
 
Tako so se v letu 2009 kot viri financiranja investicij v osnovna sredstva lokalnih skupnosti 
oblikovala le namenska sredstva MOL-a za postavitev podzemnih zbiralnic in ureditev 
zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov (klančin) v skupni višini 852.865 EUR.  
 
Poleg tega je podjetje v letu 2009 iz naslova zbranih sredstev amortizacije povečalo 
razpoložljive vire sredstev v upravljanju v višini 1.353.707 EUR. Obračunana amortizacija je 
bila v višini 1.474.736 EUR, črpanje pa le v višini 121.029 EUR. 
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V letu 2009 smo črpali dolgoročne poslovne obveznosti iz naslova razpoložljive amortizacije v 
višini 1.764.692 EUR za investiranje v opredmetena osnovna sredstva, ki jih podjetje 
izkazujejo kot sredstva v upravljanju lokalnih skupnosti. 
 
Vsa sredstva, ki so bila zbrana tekom leta 2009, izkazujemo med opredmetenimi osnovnimi 
sredstvi v gradnji in izdelavi, skupaj z vloženimi sredstvi v izgradnjo odlagališča Barje in 
pripadajočo opremo in dolgoročne premoženjske pravice. 
 
 
� Podbilanci stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev  
 
Bilanca stanja javnega podjetja predstavlja seštevek podbilance sredstev javnega podjetja in 
obveznosti do njihovih virov ter podbilance sredstev v upravljanju in obveznosti do njihovih 
virov, pri čemer so razmerja med obema podbilancama izključena. Podbilanca sredstev v 
upravljanju in obveznosti do njihovih virov je prikazana ločeno za vsako občino posebej za 
osnovna sredstva, ki so v upravljanju pri javnem podjetju. Podbilanca sredstev javnega 
podjetja in obveznosti do njihovih virov pa omogoča vpogled v dejansko finančno stanje 
javnega podjetja.  
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� Podbilanca stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev v upravljanju lokalnih skupnosti na dan 31.12.2009 
 

v EUR 

   MOL BREZOVICA DOBROVA-
POLH.GRADEC 

DOL HORJUL MEDVODE ŠKOFLJICA Skupaj 

 SREDSTVA 24.865.080 267.604 189.552 151.824 78.474 480.876 207.702 26.241.112 

A. Dolgoročna sredstva 19.190.385 189.358 138.157 101.411 56.586 318.779 140.662 20.135.338 

I. Neopredmetena osnovna sredstva 1.186 30 22 15 9 47 22 1.331 

1. Dolgoročne premoženjske pravice 1.186 30 22 15 9 47 22 1.331 

II. Opredmetena osnovna sredstva 19.189.199 189.328 138.135 101.396 56.577 318.732 140.640 20.134.007 

1. Zemljišča in zgradbe 14.101.372 96.602 68.777 54.098 28.375 171.664 74.523 14.595.411 
a) Zemljišča 8.242.025 0 0 0 0 0 0 8.242.025 

b) Zgradbe 5.859.347 96.602 68.777 54.098 28.375 171.664 74.523 6.353.386 

2. Proizvajalne naprave in stroji 2.586.855 36.563 25.408 21.648 10.703 68.909 29.482 2.779.568 

3. Predujmi 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.  Opredmetena osnovna sredstva v gradnji  in izdelavi 2.500.972 56.163 43.950 25.650 17.499 78.159 36.635 2.759.028 

B. Gibljiva sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Terjatve iz naslova uporabe sredstev v upravljanju za 
financiranje sredstev v lasti javnega podjetja 5.674.695 78.246 51.395 50.413 21.888 162.097 67.040 6.105.774 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 24.865.080 267.604 189.552 151.824 78.474 480.876 207.702 26.241.112 

A. Dolgoročne poslovne obveznosti 24.865.080 267.604 189.552 151.824 78.474 480.876 207.702 26.241.112 

2. Dolgoročne poslovne obveznosti za nabavo 
opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju 24.865.080 267.604 189.552 151.824 78.474 480.876 207.702 26.241.112 

B. Kratkoročne obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Obveznosti iz naslova uporabe sredstev v lasti javnega 
podjetja za financiranje sredstev  LS v upravljanju 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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� Podbilanca sredstev in obveznosti do virov sredstev v lasti podjetja 
 

    v EUR

  31.12.2009 31.12.2008 Indeks 

 SREDSTVA 39.360.442 49.024.898 80,3 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 24.797.581 32.322.798 76,7 
I. Neopredmetena dolg. sredstva in dolgoročne AČR 647.236 638.766 101,3 
1. Dolgoročne premoženjske pravice  646.218 637.896 101,3 
5. Druge dolgoročne časovne razmejitve 1.018 870 117,0 
II. Opredmetena osnovna sredstva 20.486.826 27.996.855 73,2 
1. Zemljišča in zgradbe 9.853.688 18.338.284 53,7 
a) Zemljišča  4.325.787 12.567.812 34,4 
b) Zgradbe  5.527.901 5.770.472 95,8 
2. Proizvajalne naprave in stroji  10.165.528 7.120.302 142,8 
3. Druge naprave in oprema  18.605 18.985 98,0 
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo  449.005 2.519.284 17,8 
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi  449.005 2.519.284 17,8 
III. Naložbene nepremičnine 3.663.139 3.686.557 99,4 
IV. Dolgoročne finančne naložbe 380 620 61,3 
2. Dolgoročna posojila 380 620 61,3 
b) Dolgoročna posojil drugim 380 620 61,3 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 14.545.448 16.626.613 87,5 
II. Zaloge 440.785 498.621 88,4 
1. Material  440.785 498.621 88,4 
III. Kratkoročne finančne naložbe 8.450.260 11.600.280 72,8 
2. Kratkoročna posojila 8.450.260 11.600.280 72,8 
b) Kratkoročna posojila drugim 8.450.260 11.600.280 72,8 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 5.484.918 4.224.015 129,9 
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 14.365 16.612 86,5 
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  3.722.216 3.579.144 104,0 
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.748.337 628.259 278,3 
V. Denarna sredstva  169.485 303.697 55,8 
C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  17.413 75.487 23,1 
Č. Terj. iz naslova upor.sred.v podj. za financ.sr. v upravljanju 0 0 0 
 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 39.360.442 49.024.898 80,3 
A. KAPITAL 23.286.359 33.908.868 68,7 
I. Vpoklicani kapital 7.211.099 10.464.965 68,9 
1. Osnovni kapital  7.211.099 10.464.965 68,9 
II. Kapitalske rezerve 13.903.941 18.892.100 73,6 
III. Rezerve iz dobička  2.171.319 4.461.829 48,7 
1. Zakonske rezerve 343.963 343.963 100,0 
5. Druge rezerve iz dobička  1.827.356 4.117.866 44,4 
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta  0 89.974 0,0 
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR 3.515.789 3.291.823 106,8 
1. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 1.258.071 993.958 126,6 
2. Druge rezervacije 1.460.988 1.385.676 105,4 
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 796.730 912.189 87,3 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 6.448.768 3.577.053 180,3 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 0 550.586 0,0 
 1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0 550.586 0,0 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 6.448.768 3.026.467 213,1 
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 177.459 151.239 117,1 
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 5.009.090 1.575.272 318,0 
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.262.219 1.299.956 97,1 
D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.752 5.764 65,1 

E. Obveznosti iz naslova uporabe sredstev v upravljanju za 
financiranje sredstev v lasti podjetja 6.105.774 8.241.390 74,1 
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3.4. Izjava direktorja 
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3.5. Poročilo neodvisnega revizorja 

 


