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1 PREDSTAVITEV PODJETJA  
 
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. je bilo v tej pravno organizacijski 
obliki ustanovljeno leta 1997, ko je Občinski svet Občine Litija dne 06.10.1997 sprejel Odlok o 
ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o. (Ur. l. RS, št. 
67/97). S sprejetim odlokom se je uskladila dejavnost, organiziranje in upravljanje Javnega 
podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje), ki je ob 
sprejemu novega odloka, že bilo vpisano v sodni register Okrožnega sodišča Ljubljana, Oddelka za 
gospodarsko sodstvo s sklepom Srg 94/151609, vložna številka 1/08333/00. Sprejeti odlok je 
nadomestil Odlok o ustanovitvi javnega podjetja (Ur. l. RS, št. 19/90) in Odlok o preoblikovanju in 
uskladitvi organiziranosti Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija p.o. (Ur. l. 
RS, št. 71/94). 
 
Decembra 2006 je bil sprejet nov odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega 
podjetja Litija, d.o.o., ki je bil objavljen 29.12.2006 v Uradnem Listu RS št. 139/2006. 
Ustanoviteljici podjetja sta Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji, lastništvo med njima je 
razdeljeno na osnovi števila prebivalcev posameznega dela prej skupne občine med Občino Litija 
(73,6%) in Občino Šmartno pri Litiji (26,4%). Organa podjetja sta skupščina in direktor. Naloge 
skupščine izvaja skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic. Skupni organ v skladu z 
zakonom predstavljata župana. 
 
Skupni organ za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga tvorita župana obeh občin, je sprejel Statut 
Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o dne 19.12.2007 (podlaga v čl. 
28. veljavnega Odloka). 
 
Z odlokom in statutom je določeno, da podjetje opravlja dejavnosti javnih gospodarskih služb, 
določene z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Ur. l. RS, št. 6/96) t. j. 
obvezne gospodarske javne službe ter tudi druge dejavnosti komunalnega in stanovanjskega 
značaja.  
 
Z odlokom in statutom je določeno tudi: 

• osnovni kapital podjetja,   
• organi podjetja (skupščina (skupni organ),  direktor), 
• financiranje podjetja in odgovornost podjetja, 
• zagotavljanje pogojev za izvajanje neprofitne stanovanjske dejavnosti, 
• notranja organizacija podjetja, 

 
Občinski svet Občine Litija je v letu 2006 prejel novi odlok o gospodarskih javnih službah v 
Občini Litija, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 78/2006. 
 
Republika Slovenija, Upravna enota Litija, Oddelek za gospodarstvo je na zahtevo podjetja dne 
07.04.1997 izdala Odločbo št. 363-49/96, s katero je ugotovila, da podjetje izpolnjuje 
predpisane minimalne tehnične, sanitarno zdravstvene in druge pogoje za opravljanje 
registriranih dejavnosti. 
 
Statistični urad Republike Slovenije je dne 28.05.2002 na predlog podjetja izdal novo obvestilo o 
identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti s šifro  podrazreda 90.021 in imenom podrazreda: 
ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV  (sprememba glavne dejavnosti), ki se bo z novim letom 
2008  na podlagi nove standardne klasifikacije dejavnosti spremenila v šifro glavne dejavnosti 
38.110.  
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Občina Litija in javno podjetje sta 14.7.2004 sklenila Pogodbo o upravljanju objektov, naprav in 
opreme za potrebe opravljanja dejavnosti javnih gospodarskih služb  (št. pog. 350-20/2004) 
 
Občina Litija in javno podjetje sta že leta 1998 sklenila Pogodbo o prenosu stanovanjskega in 
poslovnega fonda v lasti Občine Litija v upravljanje podjetju ,  ki je bila že dopolnjena s ciljem 
povečanega obsega dela in pristojnosti javnega podjetja.   
 
Na podlagi sklenjene Pogodbe o prenosu stanovanjskega in poslovnega fonda v lasti Občine Litija 
v upravljanje podjetju in druge predložene dokumentacije je RS, Ministrstvo za okolje in prostor 
Ljubljana, Stanovanjski sektor dne 02.04.1999 na osnovi 93. in 94. člena Stanovanjskega zakona 
in 5. člena Pravilnika o posebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij izdalo 
sklep o vpisu podjetja v register neprofitnih stanovanjskih organizacij. 
 
Med izvajalcem Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. in naročnikom 
Občina Šmartno pri Litiji je bila 8.12.2003 sklenjena Pogodba o prenosu stanovanjskega in 
poslovnega fonda v upravljanje št. 3771-2003-2. 
 
Sedež podjetja je v Litiji, Ponoviška cesta 15, Slovenija. 
 
Vlogo skupščine je do decembra 2006 opravljal ustanovitelj. Ustanoviteljske pravice je izvrševal 
Občinski svet Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji. Po sprejetju zadnjega odloka o 
ustanovitvi javnega podjetja ustanoviteljske pravice izvaja skupni organ, ki ga sestavljata oba 
župana občin ustanoviteljic javnega podjetja. 
 
 
Za direktorja podjetja je bil s sklepom skupnega organa št. 100-14/2006-1 z dne 28.2.2007 z  dnem  
19.3.2007 imenovan  Roman Ciglar, dipl.inž.strojništva.  
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2 PISMO DIREKTORJA 
 
V poslovnem letu 2007 smo nadaljevali zastavljeno politiko podjetja, katere cilj je čim kvalitetnejše 
opravljati storitve za občane občine Litija in občine Šmartno pri Litiji ter izpolnili naloge, ki smo si 
jih zadali v planu za leto 2007. Te naloge smo ponekod tudi presegli, kar je razvidno iz tega poročila.  
 
Javno podjetje je v letu 2007 izvajalo iste gospodarske javne službe, kot v preteklih letih:  oskrba s 
pitno vodo, odvajanje komunalnih odplak, zbiranje in odvoz odpadkov, pogrebno in pokopališko 
dejavnost, vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in krajevnih središč, javnih  zelenih površin in javne 
razsvetljave. 

Poleg izvajanja gospodarskih javnih služb pa v podjetju opravljamo po tržnih principih še različne 
storitve fizičnim in pravnim osebam. Kot dopolnilne oziroma tržne dejavnosti smo izvajali še razne 
gradbene in druge storitve za občane in pravne osebe, ogrevanje v stanovanjskih soseskah ter 
upravljanje s stanovanjskim in poslovnim fondom v lasti občin Litija in Šmartno pri Litiji ter izvajali 
storitve upravljanja v več-stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih objektih vključno z upravljanjem 
skupnih delov in naprav. Kot izvajanje tržnih dejavnosti obravnavamo tudi dejavnost ravnanja z 
nenevarnimi odpadki iz gospodarstva. 

Ravno segment teh dopolnilnih oziroma tržnih dejavnosti je tisti, ki omogoča podjetju razvoj in 
nenazadnje obstoj, ker nedovoljen dvig cen s strani države, kljub veliki letni inflaciji, že resno ogroža 
izvajanje gospodarskih javnih služb in vlaganje v obnovo infrastrukture. Vsekakor pa na tak način ne 
bo mogoče trajno pokrivati izgub pri gospodarskih javnih službah zato si bom v prihodnje prizadeval, 
da javne službe dobijo ceno, ki bo pokrivala vse stroške iz naslova obratovanja, vzdrževanja in 
obnavljanja infrastrukture, sicer bo v prihodnje izvajanje teh dejavnosti postal resen problem. 
Zavedam pa se, da bo potrebno stalno racionalizirati poslovanje in še naprej iskati rešitve, ki bodo 
privedle do čim bolj optimalnega organiziranja javnih služb.   

Z znanjem in izkušnjami, ki jih imamo želimo postati še tesnejši partner lastnikoma in lokalni 
skupnosti pri dolgoročnem ravnanju z vodami, odpadki  in upoštevati ekologijo. Nadaljevati želimo s 
premišljenim izvajanjem dejavnosti, ki dajejo podjetju dolgoročno poslovno stabilnost. Še naprej 
bomo odprti za vse pobude uporabnikov naših storitev, hkrati pa bomo iskali nove priložnosti na trgu. 
 
V okvirih razpoložljivih finančnih sredstev je podjetje v letu 2007 vodilo aktivnosti na izboljšanju 
oskrbe s pitno vodo, nadgrajevalo sistem zbiranja odpadkov ter odvajanja in čiščenja odpadnih 
komunalnih voda z vključitvijo nove čistilne naprave v omrežje. 
 
Poslovanje podjetja je v letu 2007 potekalo brez večjih težav tako na finančnem kot kadrovskem 
področju. Na ravni podjetja, smo v primerjavi z letom 2006 uspeli povečati čiste  prihodke za 22 %.  
To smo dosegli  s povečanjem obsega dela na  trgu, saj je delež prihodkov tržne dejavnosti v vseh 
prihodkih znašal kar 35%. Prav tržne dejavnosti so pripomogle k temu, da smo v poslovnem letu 2007 
v primerjavi z letom 2006 izboljšali poslovni izid.  
 
Zahvaljujem se vsem sodelavcem in sodelavkam za razumevanje in trud, ki so ga vložili v to, da smo 
skupaj uspešno zaključili leto 2007. 
 
 
 
Litija, april 2008 

    Direktor: 
                                                                                          Roman Ciglar, dipl.ing.str. 
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3 POSLOVNO POROČILO  

3.1 ANALIZA POSLOVANJA DRUŽBE V LETU 2007 
 
V javnem podjetju smo v letu 2007 izvajali naslednje gospodarske javne službe: oskrba z vodo, 
odvajanje komunalnih odplak, odvoz in deponiranje odpadkov, pogrebno in pokopališko dejavnost, 
vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in krajevnih središč, javnih zelenih površin in javne 
razsvetljave. Poleg izvajanja javnih služb opravljamo še različne storitve fizičnim in pravnim osebam, 
ki spadajo med t.i. spremljajoče, dopolnilne oziroma tržne dejavnosti. Kot tržne dejavnosti smo 
izvajali razne gradbene in druge storitve za občane in pravne osebe, ogrevanje v stanovanjskih 
soseskah, upravljali s stanovanjskim in poslovnim fondom ter izvajali dejavnost ravnanja z odpadki iz 
gospodarstva. Stroški in prihodki v zvezi s takimi storitvami se spremljajo posebej in se ne 
obravnavajo kot opravljanje gospodarskih javnih služb. 
 
Iz analize računovodskih izkazov za leto 2007 je razvidno, da je javno podjetje uspešno zaključilo 
poslovno leto in doseglo celotni dobiček v višini 41.316 EUR, po obračunu davka iz dobička pa čisti 
dobiček v višini 23.491 EUR. Ob tem je seveda treba pojasniti, da ugotavljanje poslovnih izidov v 
javnih podjetjih poteka v skladu z določbami SRS 35, ki predvidevajo, da se v primeru prenizkih cen 
in izkazanih izgub le–te pokrivajo z odpisi obveznosti do lastnika (t.i. odpisi amortizacije). 
Podrobnejša navodila so določena v pogodbah o upravljanju. V pogodbi o upravljanju infrastrukture, 
ki je bila sklenjena z Občino Litija in Občino Šmartno pri Litiji je bilo doslej določeno, da se izguba 
pri posamezni dejavnosti v celoti pokriva z odpisom obveznosti do občine. Glede na to, da je bilo 
javno podjetje tako uspešno pri opravljanju tržnih dejavnosti, je Skupni organ za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic na 7. seji sprejel sklep, da se v tem poslovnem letu določba zadnjega odstavka 
12. člena (pri Občini Litija) oz. 13. člena (pri Občini Šmartno pri Litiji) Pogodbe o upravljanju 
objektov, naprav in opreme za potrebe opravljanja dejavnosti javnih gospodarskih družb uporabi tako, 
da se v primeru ugotovljenega negativnega poslovnega izida posamezne dejavnosti gospodarske javne 
službe tak negativni poslovni izid zmanjša največ za 50 % z odpisom obveznosti do občine, vendar 
največ do 50 % zneska obračunane amortizacije. Na podlagi tega sklepa je nato javno podjetje v letu 
2007 odpisalo le 124.232 EUR (namesto 248.464 EUR) amortizacije infrastrukture v breme 
obveznosti do Občine Litija (102.810 EUR) in Občine Šmartno pri Litiji (21.422 EUR). V primeru 
pokrivanja celotnih stroškov amortizacije (100 %) z odpisom obveznosti do občine pa bi javno 
podjetje doseglo celotni dobiček v višini 165.548 EUR, po obračunu davka iz dobička pa čisti dobiček 
v višini 119.150 EUR. 
 
V nadaljevanju je na podlagi ključev za razporeditev prihodkov in stroškov, ki so opisani v poglavju 
6.4., prikazan poslovni izid tako za leto 2007 kot tudi za leto 2006 po dejavnostih in občinah in sicer 
pred in po pokrivanju stroškov amortizacije infrastrukture.  
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Prikaz rezultatov po dejavnostih in občinah za leto 2007 in leto 2006 pred pokrivanjem stroškov 
amortizacije infrastrukture: 

             v EUR brez centov 

DEJAVNOST    Občina Litija I  Občina Šmartno I        SKUPAJ I

2007 2006 07/06 2007 2006 07/06 2007 2006 07/06

I. Gospodarske javne službe -226.831 -208.4121,09 -67.865 -59.898 1,13 -294.696 -268.310 1,10

    * proizvodnja in distribucija vode -115.982 -85.161 1,36 -32.211 -27.241 1,18 -148.193 -112.402 1,32

    * odvajanje odplak -43.969 -35.8201,23 -3.537 -1.652 2,14 -47.506 -37.472 1,27

    * čiščenje odpadne vode -13.809 0 0 -13.809 0
    * ravnanje z odpadki -53.684 -48.0391,12 -34.529 -28.305 1,22 -88.213 -76.344 1,16

    * pogrebna in pokopališka dejavnost -7.573 -21.261 0,36 2.625 -2.700 -4.948 -23.9610,21

    * vzdrževanje skupne kom. rabe 8.186 -18.131 -213 0 7.973 -18.131

II. Tržne dejavnosti 142.751 43.3433,29 51.204 15.548 3,29 193.955 58.891 3,29

SKUPAJ -84.080 -165.069 0,51 -16.661 -44.350 0,38 -100.741-209.419 0,48 
 
Tabela prikazuje poslovne izide po posameznih dejavnostih in občinah za leto 2007 in za leto 2006 še 
pred pokrivanjem stroškov amortizacije infrastrukture v breme obveznosti do občin. Iz te tabele je 
razvidno, da je dejanski poslovni izid podjetja kot celote (če bi s prihodki krili vse stroške 
amortizacije) še vedno negativen. Dejanska izguba na ravni podjetja znaša 100.741 EUR in je več kot 
enkrat manjša od izgube leta 2006 (209.419 EUR). Zaskrbljujoče je, ker se je poslovni izid 
gospodarskih javnih služb v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 poslabšal za 10 %. Razlog za to so 
prenizke cene storitev gospodarskih javnih služb, ki se kljub 5,6 % inflaciji v letu 2007 niso povišale, 
povišali pa so se stroški. Pri tržnih dejavnostih je javno podjetje doseglo kar za 135.064 EUR (229 %) 
boljši poslovni izid v primerjavi z letom 2006. Razlog za to je, da je javno podjetje povečalo obseg 
dela na trgu in s tem omogočilo tudi financiranje gospodarskih javnih služb.   
 
Prikaz rezultatov po dejavnostih in občinah za leto 2007 in leto 2006 po pokrivanju stroškov 
amortizacije infrastrukture: 

             v EUR brez centov 

DEJAVNOST    Občina Litija I  Občina Šmartno I        SKUPAJ I

2007 2006 07/06 2007 2006 07/06 2007 2006 07/06

I. Gospodarske javne službe -124.021 -55.9382,22 -46.443 -27.400 1,70 -170.464 -83.338 2,05

    * proizvodnja in distribucija vode -68.068 -19.287 3,53 -18.841 -9.089 2,07 -86.909 -28.376 3,06

    * odvajanje odplak -21.983 0 -1.777 0 -23.760 0
    * čiščenje odpadne vode -6.904 0 0 -6.904 0
    * ravnanje z odpadki -31.465 -12.5062,52 -28.343 -15.611 1,82 -59.808 -28.117 2,13

    * pogrebna in pokopališka dejavnost -3.787 -7.5320,50 2.625 -2.700 -1.162 -10.2320,11

    * vzdrževanje skupne kom. rabe 8.186 -16.613 -107 0 8.079 -16.613

II. Tržne dejavnosti 142.751 43.3433,29 51.204 15.548 3,29 193.955 58.891 3,29

SKUPAJ 18.730 -12.595 4.761 -11.852 23.491 -24.447  
 
Tabela prikazuje poslovne izide po posameznih dejavnostih in občinah za leto 2007 in za leto 2006 po 
pokrivanju stroškov amortizacije infrastrukture v breme obveznosti do občin. V letu 2006 so bili 
stroški amortizacije v celoti pokriti z odpisom obveznosti do občin, medtem ko so bili v letu 2007, 
zaradi dobrega poslovnega izida tržnih dejavnosti, pokriti le z delnim odpisom obveznosti do občin. 
Kljub temu je javno podjetje v letu 2007 na račun tržnih dejavnosti doseglo celotni dobiček v višini 
41.316 EUR oz. čisti dobiček v višini 23.491 EUR (davek iz dobička je znašal 17.825 EUR in je 
financiran iz tržnih dejavnosti). 
 
Struktura prihodkov in stroškov je prikazana v poglavju 5.2. 
 
Slovenija je v letu 2007 pričela uporabljati novo valuto - evro. Javno podjetje je preračun iz SIT v 
EUR izvedlo v skladu s Pojasnilom1 k Uvodu v slovenske računovodske standarde. Za preračun je bil 
uporabljen tečaj 1 EUR = 239,640 SIT. 
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3.2 POROČILO IZ KADROVSKE EVIDENCE ZA LETO  2007 

  

3.2.1  STRUKTURA ZAPOSLENIH PO IZOBRAZBI V  2007 
 

stopnja izobrazbe                 število zaposlenih               

 I.               10 delavcev  

 II.               8 delavcev  

 III.               4 delavci  

 IV.               14 delavcev  

 V.                 13 delavcev 

 VI.                 2 delavca   

 VII.                     5  delavcev  

 

izobrazbena struktura zaposlenih
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Ob koncu leta 2007 je bilo v podjetju zaposlenih 56 delavcev, od tega so bili  štirje  delavci zaposleni 
za določen čas.  
Poprečna starost zaposlenih v podjetju ob koncu leta 2007  je bila 40,51  let.  
 
 
MESEČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH  2007 
 
mesec jan. feb. marec april maj junij julij avg. sept. okt. nov. dec. 

št. 
zaposl. 55 52 52 53 54 55 55 55 54 53 55 54 
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3.2.2 VARSTVO PRI DELU, OPREMLJENOST DELOVNIH MEST,  IZOBRAŽEVANJE IN 
DODATNO USPOSABLJANJE  
 
Podjetje skrbi za dobre delovne pogoje zaposlenih neposredno v dejavnosti in tudi v režiji. 
Organizirana je služba varstva pri delu, ki se izvaja preko pooblaščene firme Alarm d.o.o. iz 
Ljubljane, ki analizira tudi vse nesreče pri delu. Delavci so zavarovani za primer nesreče in poškodbe. 
Redno se opravljajo zdravniški pregledi (vozniki). Tudi ostali delavci, razen režije so bili napoteni na 
obdobne zdravniške preglede. Prav tako je pred sklenitvijo delovnega razmerja vsak delavec napoten 
na predhodni zdravniški pregled. Delavci so oskrbljeni z ustreznimi zaščitnimi sredstvi in oblekami 
ter obutvijo, kot je predpisano na podlagi ocene tveganja delovnih mest v podjetju, ki jo je izdelala 
zgoraj navedena firma, pooblaščena za varstvo pri delu ob sodelovanju pooblaščene zdravnice 
specialistke medicine dela. Vodstvo si prizadeva za visoko stopnjo organizacijske kulture in 
managerski pristop vodenja s poudarkom na teamskem delu.  
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3.3 IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
 
3.3.1 OSKRBA Z VODO 
 
VODOVODNI SISTEMI, KI SO V UPRAVLJANJU KSP LITIJA D.O.O. 

 
 
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., ima v upravljanju devet javnih 
sistemov oskrbe z vodo, v letu 2007 smo dodatne prevzeli v poskusno upravljanje  vodovod 
Vintarjevec – Dom Tisje in vodovod Vače. Javno podjetje ima na dan 31.12.2007 v upravljanju 
naslednje vodovodne sisteme: 
• mestni vodovod Litija – Šmartno, ki je tudi največji vodovodni sistem, 
• vodovod Primskovo, ki oskrbuje več okoliških vasi (Gradišče, Sevno, Poljane, Zagrič, Dolnji Vrh 

in Gornji Vrh, Kamni vrh), 
• vodovodi Kresnice, iz katerih oskrbujemo Kresnice, Sp. Kresniški vrh in Zg. Kresniški vrh, 
• vodovod Mišji dol (Mihelca, Mišji dol, Stara gora), se oskrbuje z vodo iz sosednje občine,  
• vodovod Golišče in Veliki vrh, 
• vodovod Konjšica, 
• vodovod M. Goba, Velika Goba in Preženjske njive, 
• vodovod Vače, 
• vodovod Vintarjevec – Dom Tisje. 
 
Skupaj imamo v upravljanju 2275 vodomerov v uporabi. V letu 2007 smo izvajali redno menjavo 
neustreznih vodomerov v uporabi v skladu s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere (Ur. 
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list RS, št. 26/02) in v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 22/00). Skupaj smo zamenjali 99 
neustreznih vodomerov. 
 
V skladu z Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/04, 35/04), smo vršili notranji nadzor nad 
zdravstveno ustreznostjo pitne vode in sicer na vseh sistemih oskrbe s pitno vodo, ki so v našem 
upravljanju in imajo značaj javnega sistema oskrbe s pitno vodo. Odvzem vzorcev vode za nadaljnje 
mikrobiološke in fizikalno kemijske preiskave je za javno podjetje v letu 2007 izvajal Zavod za 
zdravstveno varstvo Ljubljana.  
 
V letu 2007 smo izdali: 52 soglasij za priključitve na javne sisteme oskrbe z vodo, 50 soglasij k 
projektni dokumentaciji, 119 projektnih pogojev, 4 mnenja, 2 smernice, sklenili 52 pogodb o 
priključitvah na javne sisteme oskrbe z vodo in sklenili 19 služnostnih pogodb. 
 
Nove priključitve na javni sistem oskrbe s pitno vodo (skupaj 48 priključkov): 
� Litija: 17 priključkov, 1 začasni priključek, 
� Šmartno: 5 priključkov, 
� Mišji Dol: 6 priključkov, 
� Kresnice: 3 priključki, 
� Primskovo: 1 priključek, 
� Golišče: 9 priključkov, 
� Kresniški vrh: 6 priključkov. 

 
V spodnji tabeli je prikazana obračunana porabljena pitna voda po vodovodnih sistemih za leto 2007. 
 

OBRAČUNANA PORABLJENA PITNA VODA PO VODOVODIH 2007
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LITIJA GOSPODINJSTVO

LITIJA GOSPODARSTVO

ŠMARTNO GOSPODINJSTVO

ŠMARTNO GOSPODARSTVO

VAČE GOSPODINJSTVO

VAČE GOSPODARSTVO

KRESNICE GOSPODINJSTVO

KRESNICE GOSPODARSTVO

MALA GOBA GOSPODINJSTVO

KONJŠICA GOSPODINJSTVO

GOLIŠČE GOSPODINJSTVO

MIŠJI DOL GOSPODINJSTVO

PRIMSKOVO GOSPODINJSTVO

 
 
Napake na javnih sistemih oskrbe s pitno vodo 
 
V preteklem letu smo odpravili 22 napak na sekundarnih cevovodih, 4 napake na primarnih 
cevovodih,  10 napak na hišnih priključkih in 6 napak na transportnem cevovodu (magistralni 
cevovod), skupaj 42 napak. (Glej: Napake na javnih sistemih oskrbe z vodo). 
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1. 23.1.2007 19.00 GOZD REKA (PARC.ŠT. 1030/2, K.O.ŠTANGA) TRANSPORTNI VOD LITIJA-ŠMARTNO

2. 24.1.2007 5.00 GOZD REKA (PARC.ŠT. 1111/1, K.O.ŠTANGA) TRANSPORTNI VOD LITIJA-ŠMARTNO

3. 24.1.2007 7.00 JEREBOVA ULICA (OBČINA), LITIJA SEKUNDARNI VOD LITIJA

4. 25.1.2007 7.00 LJUBLJANSKA CESTA 5 SEKUNDARNI VOD LITIJA

5. 26.1.2007 7.00 PRAPROŠČE 8 SEKUNDARNI VOD LITIJA

6. 29.1.2007 7.00 POKOPALIŠČE LITIJA HIŠNI PRIKLJUČEK LITIJA

7. 28.2.2007 7.00 BEVKOVA ULICA 24 SEKUNDARNI VOD LITIJA

8. 6.3.2007 7.00 PRI OBJEKTU KRESNICE 34B SEKUNDARNI VOD KRESNICE

9. 13.3.2007 7.00 ZAVRSTNIK (PARC.ŠT. 727, K.O.ŠMARTNO) TRANSPORTNI VOD LITIJA-ŠMARTNO

10. 15.3.2007 7.00
GRMAČE - ŠMARTNO PARC.ŠT. 593 

K.O.ŠMARTNO
PRIMARNI VOD VIS. CONA ŠMARTNO

11. 20.4.2007 17-22 NASTRAN - 5/4 CEV SEKUNDARNI VOD ŠMARTNO

12. 8.5.2007 14.00 FERENC - KRESNICE 87 (5/4) SEKUNDARNI VOD KRESNICE

13. 15.5.2007 11.00 LJUBLJANSKA CESTA , RAF D.O.O. PRIMARNI VOD LITIJA

14. 17.5.2007 7.00 KRESNICE 64 SEKUNDARNI VOD KRESNICE

15. 20.5.2007 7.00 LEVSTIKOVA ULICA 14 SEKUNDARNI VOD ŠMARTNO

16. 1.6.2007 13.00 PLANINŠEK JOŽEFA PARC.ŠT. 724 ZAVRSTNIK TRANSPORTNI VOD LITIJA-ŠMARTNO

17. 25.6.2007 13.00 VALVAZORJEVA ULICA 24, ŠMARTNO HIŠNI PRIKLJUČEK ŠMARTNO

18. 3.7.2007 7.00 ŠMARSKA CESTA 12A, LITIJA HIŠNI PRIKLJUČEK LITIJA

19. 6.7.2007 21-24 KRESNICE 33A, 32A (PE FI 25) SEKUNDARNI VOD KRESNICE

20. 13.7.2007 8-12 KRESNICE 72 (PE FI 5/4) SEKUNDARNI VOD KRESNICE

21. 16.7.2007 10-13 GRBINSKA CESTA 48 SEKUNDARNI VOD LITIJA

22. 1.8.2007 7.00 BUČAR - ZAVRSTNIK 48 TRANSPORTNI VOD LITIJA-ŠMARTNO

23. 14.8.2007 GRMAČE PRI KMETIJSKI ZADRUGI SEKUNDARNI VOD ŠMARTNO

24. 2.9.2007 6-15 ŠTANGARSKE POLJANE TRANSPORTNI VOD LITIJA-ŠMARTNO

25. 18.9.2007 ZA KOVINO ŠMARTNO (TRAVNIK KGZ) PRIMARNI VOD VIS. CONA ŠMARTNO

26. 18.9.2007 ZA PRIKLJUČEK KOVINO ŠMARTNO HIŠNI PRIKLJUČEK ŠMARTNO

27. 19.9.2007 GASILSKI DOM BREG HIŠNI PRIKLJUČEK LITIJA

28. 21.9.2007 VAČE 5 (KLINC) SEKUNDARNI VOD VAČE

29. 3.10.2007 7-11 SLATNA 4 BERČON HIŠNI PRIKLJUČEK ŠMARTNO

30. 4.10.2007 VISTROL D.O.O. (GRADNJA CESTE) PRIMARNI VOD KRESNICE

31. 13.10.2007 KRESNICE - OBNOVA SPODNJE CESTE SEKUNDARNI VOD KRESNICE

32. 15.10.2007 VODOVODNI PRIKLJUČEK - TRGOGRAD HIŠNI PRIKLJUČEK PRIMSKOVO

33. 18.10.2007 BREG PRI LITIJI - PRI LIPI (ELEKTRO DROG) SEKUNDARNI VOD LITIJA - BREG

34. 23.10.2007 GOLIŠČE RUPERT MARUŠA SEKUNDARNI VOD GOLIŠČE

35. 5.11.2007 CZB PRI VILI SEKUNDARNI VOD LITIJA

36. 6.11.2007 CZB PRI VILI HIŠNI PRIKLJUČEK LITIJA

37. 20.11.2007 GOLIŠČE OBOLNAR ZVONKO S.P. SEKUNDARNI VOD GOLIŠČE

38. 4.12.2007 VALVAZORJEVA ULICA 53, ŠMARTNO SEKUNDARNI VOD ŠMARTNO

39. 6.12.2007 CESTA KOM. STANETA 11 SEKUNDARNI VOD LITIJA

40. 8.12.2007 CESTA KOM. STANETA 10 HIŠNI PRIKLJUČEK LITIJA

41. 10.12.2007 POD NADVOZOM PRI PREDILNICI SEKUNDARNI VOD LITIJA

42. 13.12.2007 LJUBLJANSKA CESTA BENCINSKI SERVIS PETROL HIŠNI PRIKLJUČEK LITIJA

EVIDENCA NAPAK NA JAVNEM VODOVODNEM SISTEMU V LETU 2007

Omrežje
Št. 

defekta
Datum Ura CEVOVODLokacija napake
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Izvajali so vzdrževalna dela zamenjave sekundarnih dotrajanih cevovodov, skupne dolžine 3.610,30 
m v skladu s programom del. Izvedena dela so razvidna iz priložene tabele pregleda izvedenih del na 
javnih sistemih oskrbe z vodo v letu 2007. Nadzor nad deli je vršil: PINO d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 
4, 1270 Litija. 
 
(Skupna dolžina zamenjanih sekundarnih cevovodov po dimenzijah, 2007) 

Premeri cevi  (m1)  
   
 PE 80 fi 110 1283,00 
 PE 80 fi 90 1893,80 
 PE 80 fi 63 2,50 
 PE 80 fi 32 288,00 
 PE 80 fi 25 11,00 
 PE 80 fi 40 22,00 
 PE 100 fi 110 110,00 
 SKUPAJ leto 2007:  3610,30 

 
V preteklem letu 2007, smo izvajali vzdrževalna dela obnove hišnih dotrajanih vodovodnih 
priključkov, skupne dolžine 407,50 m v skladu s programom del. 

MESTNI VODOVOD LITIJA – ŠMARTNO 

 
Mestni vodovod Litija – Šmartno oskrbujemo z vodo iz drenažnih zajetij, vrtine RG-1/91 v Gozdu 
Reki in vodnjakov na Ljubljanski cesti v Litiji.   
Od drenažnih zajetij do vodohranov na Sitarjevcu v Litiji poteka cevovod v dolžini cca. 12 km, PVC 
300 in duktilnih cevi NL 315 (cca. 1112 m). Mestni vodovod ima vodohrane na hribu Sitarjevec; VH 
Sitarjevec – nv: 320 m (visoka cona) in VH Sitarjevec – nv: 295 m (nizka cona), (skupna prostornina 
750 m³) in na hribu Svibno; VH Svibno – nv: 307 m (prostornine 400 m³ in 50 m³), nad mestom 
Litija. V primeru nezadostnih količin vode iz zajetij Gozd Reka, predvsem zaradi okvar na dotrajanih 
sekundarnih cevovodih, je v sistem občasno vključeno tudi črpališče - vodnjaki ob Ljubljanski cesti v 
Litiji z zajemom podtalnice, za dotok vode v vodohran Sitarjevec ali Svibno, po tlačnem vodu.  
Naselje Breg in Tenetiše, se oskrbuje z vodo iz javnega sistema oskrbe z vodo Litija – Šmartno, preko 
prečrpališča v Tenetišah do vodohrana Tenetiše – nv: 300 m (prostornine 50 m³) in potem 
gravitacijsko do porabnikov. 
 
Obnovili smo skupaj 2.713,00 metrov sekundarnega cevovoda v Litiji in v Šmartnem in sočasno z 
obnovo, prestavitvijo vodovodov vgradili 15 nadzemnih hidrantov. Zamenjali smo 356,61 metrov 
cevovodov hišnih priključkov. Stroški obnove hišnih vodovodnih priključkov v letu 2007, v skupni 
vrednosti: 22.247,85 € (z DDV).  
Novih priključitev na javni sistem oskrbe s pitno vodo Litija/Šmartno je bilo dvajset, od tega 
sedemnajst v Litiji in tri v Šmartnem in odstranili smo en vodomer v Litiji (začasni priključek). 
 
Večja izvedena dela so:  
- vzdrževanje in čiščenje objektov in naprav (vodohranov, črpališč, zajetij,  dostopnih poti do 

vodohranov), 
- dograditev telemetrije – javljanje pretokov iz vodohrana Sitarjevec, 
- dopolnjena je bila baza podatkov infrastrukturnega sistema (GIS), 
- hidroizolacija vodohrana Svibno, 
- zamenjava pokrovov, zračnikov, lestev, vhodnih vrat vodohranov v RF izvedbi v vodohranih 

Sitarjevec, 
- obnova celotne zaščitne ograje v prvem vodovarstvenem pasu male drenaže Gozd Reka, 
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Izvajali smo redno menjavo neustreznih vodomerov v uporabi v skladu s Pravilnikom o meroslovnih 
zahtevah za vodomere (Ur. list RS, št. 26/02) in v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 
22/00). 
 
Izgube na javnem vodovodnem sistemu so predvsem zaradi: 
- dotrajanih sekundarnih cevovodov iz azbestno cementnih cevi, alkaten tenkostenskih cevi in 

hišnih priključkov, 
- zaradi puščanja dotrajanih hidrantov, 
- nekontroliran in nedovoljen odvzem vode iz hidrantov, 
- odprave napak na omrežju, 
- odvzem na hidrantih zaradi čiščenja javne kanalizacije, cest in pri zamenjavi cevovodov – 

izdelava vodene vrtine za uvlačenje cevi 
 
Oskrba z vodo je bila v letu 2007 v splošnem stabilna, razen nekaj (2×) motenj zaradi odprave okvar 
na glavnem cevovodu Gozd Reka – Vodohran Sitarjevec in zamenjave dotrajanih cevovodov tekom 
leta in menjave vodomerov.  
 

OBRAČUNANA PORABLJENA PITNA VODA LITIJA 2007
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LETNO POROČILO O PITNI VODI ZA JAVNI SISTEM OSKRBE S PITNO VODO LITIJA – 
ŠMARTNO ZA LETO 2007 
 
V skladu z določili 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26704 in 92/06) smo za 
vodovodne sisteme, ki oskrbujejo 5000 in več uporabnikov in ki zagotavljajo več kot 1000 m3 pitne 
vode na dan pripravili letno poročilo o piti vodi. Z letnim poročilom bomo seznanili uporabnike preko 
sredstev javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način. 
 
J.P. KSP LITIJA d.o.o. upravlja z vodovodnim sistemom Litija - Šmartno, ki oskrbuje s pitno vodo 
približno 9.000 uporabnikov in distribuira v omrežje 490.000 m3 vode na leto. 
 
V okviru notranjega nadzora in spremljanja stanja v oskrbi s pitno vodo ima JP KSP LITIJA d.o.o. z 
Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana sklenjeno Pogodbo o izvajanju notranjega nadzora nad 
zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki so v upravljanju 
KSP LITIJA d.o.o. (Pogodba št.120-113 -602-7/07). Notranji nadzor je vzpostavljen na osnovah 
Pravilnika o notranjem nadzoru pitne vode - HACCP, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, 
kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi in  
določa izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (KKT) v 
oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. 
 
Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode smo v okviru notranjega nadzora ocenjevali na podlagi 
opravljenih mikrobioloških, fizikalno kemijskih preskušanj in terenskih meritev.  
 
Rezultate mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj smo za vodovodni sistem Litija - 
Šmartno prikazali v ustreznih tabelah in grafih.  
 
 
VODOVODNI SISTEM LITIJA - ŠMARTNO 
 
Vodovodni sistem Litija - Šmartno  se napaja iz več vodnih virov znotraj katerih so vrednosti 
preskušenih parametrov v pitni vodi približno enake. Ime oskrbovalnega območja je Litija - Šmartno. 
S pitno vodo se iz vodovodnega sistema Litija - Šmartno oskrbuje 8.600 uporabnikov. Letna 
distribucija pitne vode na oskrbovalnem območju znaša 487.363 m3. Dezinfekcija pitne vode se 
opravlja s plinskim klorom. Drugih postopkov priprave pitne vode ni. V celotnem sistemu prevladuje 
nepovršinski tip pitne vode. 
 
Mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru monitoringa pitne vode  
 
V okviru monitoringa pitne vode za leto 2007 so bili opravljeni štirje cikli vzorčenja pitne vode (23., 
32., 39 in 47 teden) . Za mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja je bilo odvzetih po 12 
vzorcev pitne vode. Rezultati preskušanj za leto 2007 na spletnih straneh IVZ  RS še niso dostopni.  
 
 
Mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja opravljena v okviru notranjega nadzora 
 
V letu 2007 je bilo v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu Litija - Šmartno skupaj 
odvzetih 55 vzorcev pitne vode. 
Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da je bilo 48 vzorcev skladnih, 7 vzorcev pitne vode 
pa ni bilo skladnih z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št.19/04, 35/04,26/06 in 92/06).  
 



LETNO POROCILO 2007 - REVIDIRANO.doc 

stran 17 

V tabeli 1 in grafu 1 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja glede 
na odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS št.19/04 
35/04, 26/06, 92/06). 
 
Tabela 1: Prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za mikrobiološka preizkušanja 

MIKROBIOLOŠKA  PRESKUŠANJA - ODVZETI 
VZORCI 

zajetje rezervoar omrežje 

ZAP. ŠT. 
DATUM 
PREGLEDA 

SK.ŠT. 
ODV. VZ. 
ZA MB 
PREIS. U NE U NE U NE 

1 26.01.2007 4 0 0 0 0 4 0 
2 20.02.2007 5 0 0 1 0 4 0 
3 26.03.2007 5 0 0 3 0 2 0 
4 18.04.2007 4 1 0 1 0 2 0 
5 16.05.2007 5 2 2 0 0 1 0 
6 27.06.2007 5 0 0 2 0 3 0 
7 30.07.2007 4 0 0 0 0 4 0 
8 28.08.2007 4 0 0 1 0 3 0 
9 25.09.2007 6 0 1 0 0 5 0 
10 11.10.2007 5 0 1 0 0 4 0 
11 21.11.2007 5 2 3 0 0 0 0 
12 12.12.2007 4 0 0 0 0 3 1 

SKUPAJ 55 5 6 8 0 35 1 
 Legenda: U – ustrezni vzorci, NE – neustrezni vzorci 

 
 
Graf 1 :  Prikaz odnosa mikrobiološko skladnih in neskladnih vzorcev pitne vode  glede na podatke iz 
tabele 2 
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Za fizikalno kemijska preskušanja smo odvzeli 2 vzorca pitne vode, ki sta bila glede na opravljena 
preskušanja skladna z zahtevami pravilnika. 
 
V tabeli 2 je podan prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za fizikalno kemijska preskušanja glede na 
vrsto preskušanja odvzemno mesto in skladnost ali neskladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi 
(Ur.l. RS št.19/04 35/04, 26/06, 92/06). 
 
Tabela 2: Prikaz odvzetih vzorcev pitne vode za fizikalno kemijska preskušanja 

FIZIKALNO KEMIJSKA  PRESKUŠANJA - 
ODVZETI VZORCI 

zajetje rezervoar omrežje Z.ŠT./DAT. 
PREGLEDA 

VRSTA 
PRESKUŠANJ 

SK.ŠT. 
ODV. 
VZ.. U NE U NE U NE 

1.  16.05.07 THM - Vsota 1 0 0 0 0 1 0 
2.  28.08.07 TOC+0ksidativnost 1 1 0 0 0 0 0 

SKUPAJ 2 1 0 0 0 1 0 
 
V tabelah št. 3 in 4 podajamo rezultate opravljenih preskušanj pitne vode za leto 2007 glede na 
navodilo IVZ RS (Navodilo upravljavcem sistemov za oskrbo s pitno vodo v Sloveniji za oblikovanje 
letnega poročila o pitni vodi in Prilogo. tabelarični prikaz minimalnega nabora podatkov – rezultati 
preskusov vzorcev pitne vode iz sistemov za oskrbo s pitno vodo oziroma oskrbovalnih območij, ki 
oskrbujejo 5000 prebivalcev ali več, v Sloveniji – monitoring/notranji nadzor).  
 

Tabela 3: Mikrobiološka preskušanja – notranji nadzor  

NOTRANJI   NADZOR 
MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA 
število vzorcev 
redna preskušanja občasna preskušanja 
55 0 
število neskladnih vzorcev 
redna preskušanja občasna preskušanja 
preseženi parameter: 
E.coli, kolif. bakterije, št. kolonij pri 22ºC in 36ºC 
7 0 
števIlo vzorcev z E.coli 
redna preskušanja občasna preskušanja 

3 0 
 

Tabela 4: Fizikalno kemijska preskušanja – notranji nadzor 

NOTRANJI   NADZOR 
FIZ. - KEMIJSKA PRESKUŠANJA 
število vzorcev 
redna preskušanja občasna preskušanja 
2 0 
število neskladnih vzorcev 
redna preskušanja občasna preskušanja 
preseženi parameter 
0 0 
Neskladni vzorci po prilogi B 
št. preseženih param. ime preseženega param. 
0 - 
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POVZETEK UGOTOVITEV V ZVEZI S KVALITETO VODE 
 
V okviru notranjega nadzora in spremljanju stanja v oskrbi s pitno vodo, je bilo z mikrobiološkimi 
preskušanji v letu 2007, ugotovljenih sedem neskladnih vzorcev pitne vode (pregledi z dne: 25.09., 
11.10., 21.11 in 12.12. 2007). V treh vzorcih pitne vode je bila ugotovljena prisotnost bakterije E. coli 
in koliformnih bakterij, v enem pa povišano število kolonij pri 22ºC in 36ºC. Prisotnost indikatorskih 
mikroorganizmov fekalnega onesnaženja je bila ugotovljena v treh vzorcih pitne vode, ki smo jih 
odvzeli v zajetjih pred postopkom dezinfekcije. Vzorec s povišanimi vrednostmi kolonij 
mikroorganizmov pri 22ºC in 36ºC pa je bil odvzet iz omrežja sistema. 
 
V splošnem lahko ocenimo, da je bila pitna voda v omrežju vodovodnega sistema Litija – Šmartno, v 
letu 2007 glede na navedene ugotovitve in v danem obsegu opravljenih mikrobioloških in fizikalno 
kemijskih preskušanj, skladna z zahtevami za pitno vodo po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št.19/04, 
35/04, 26/06, 92/06).  
  
Rezultati opravljenih preskušanj kažejo, da se je kakovost pitne vode v mikrobiološkem pogledu 
glede na spremljanje rezultatov opravljenih preskušanj iz  preteklih let izboljšala. Enako ocenjujemo 
tudi varnost oskrbe s pitno vodo. 
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KRAJEVNI VODOVOD PRIMSKOVO 

 
Vodovodni sistem Primskovo sestavljajo poleg zajetja Vrhovšca in vodohrana Suha gora NV: 576 m, 
V = 150 m3, tudi tri prečrpališča. Ker so okoliške vasi razsejane na okoliških gričih je potrebno vodo 
črpati od zajetja v višje ležeči vodohran in nato še dvakrat za višje ležeče vasi (Primskova gora – 
Gradišče in Poljane).  
Oskrba z vodo je bila v letu 2007 v splošnem stabilna, nekajkrat je bila oskrba tudi motena, zaradi 
sušnega obdobja in napak na sekundarnem vodu. Ker je vode primanjkovalo na zajetju Vrhovšca, smo 
vodo dovažali v vodohran Suha gora, s cisterno. 
 
V letu 2007 se je pričela izvedba povezovalnega tlačnega cevovoda od novega vodnega vira na 
Doljnem vrhu, do obstoječega tlačnega cevovoda na Gornjem vrhu in opremljanje novega vodnega 
vira. 
 
V preteklem letu se je izvedlo redno vzdrževanje in čiščenje objektov in naprav (vodohrana, črpališč 
in zajetij), zamenjava podzemnega hidranta z nadzemnim hidrantom. Zamenjali smo 45 metrov 
cevovoda hišnega vodovodnega priključka - Zagrič. Stroški obnove hišnega vodovodnega priključka 
v letu 2007, so v skupni vrednosti: 3.691,70 € (z DDV), dopolnjena je bila baza podatkov 
infrastrukturnega sistema (GIS). 
V letu 2007 se je izvedla ena priključitev na javni sistem oskrbe s pitno vodo Primskovo. 
 
Izvajali smo redno menjavo neustreznih vodomerov v uporabi v skladu s Pravilnikom o meroslovnih 
zahtevah za vodomere (Ur. list RS, št. 26/02) in v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 
22/00). 
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KRAJEVNI VODOVOD KRESNICE 

 
Vodovodni sistem Kresnice sestavljajo: zajetja Kladen, ki je povezan s primarnim cevovodom do 
vodohrana Bokal NV: 492 m (oskrbuje naselje Kresniški vrh). Višek vode iz VH Bokal gravitačno 
teče preko dveh razbremenilnikov do vodohrana nad Žnidaršičem NV: 350 m, V = 50 m3 (oskrbuje 
višje ležeče hiše naselja Kresnic). Zajetje Kamen je s primarnim vodom povezano z vodohranom pri 
cerkvi, NV: 295 m, V = 100 m3 in preko črpališča v vodohranu pri cerkvi do vodohrana nad 
Žnidaršičem. 
Na vodovodnem sistemu Kresnice (Sr. Kresniški vrh), smo izvedli razširitev sekundarnega cevovoda, 
v skupni dolžini 200,00 metrov in zamenjave sekundarnega cevovoda v Kresnicah v skupni dolžini 
98,00 metrov. Investicija je razvidna iz priložene tabele (Tabela II.: Izvedena dela invest. vzdrž. del 
na javnih vodovodnih sistemih, 2007). Izvedla se je začasna oskrba z elektriko vodohrana nad 
Žnidaršičem (kabelska povezava med vodohranoma). Zamenjali smo en podzemni hidrant v 
Kresnicah in namestili nadzemni hidrant in razbremenilni ventil v Kresniškem vrhu. Ureditev 
dovozne poti do vodohrana Kresnice pri cerkvi. 
 
V preteklem letu se je izvedlo redno vzdrževanje in čiščenje objektov in naprav (vodohrana, črpališč 
in zajetij), dopolnjena je bila baza podatkov infrastrukturnega sistema (GIS). V letu 2007 je bilo 
izvedenih devet priključitev na javni sistem oskrbe s pitno vodo Kresnice (Kresniški vrh). 
 
Opravljali smo redno vzdrževanje in čiščenje objektov in naprav (vodohranov, črpališč, zajetij,  
dostopnih poti do vodohranov). 
 
Oskrba z vodo je bila v letu 2007 v splošnem stabilna, nekajkrat je bila oskrba tudi motena, zaradi 
sušnega obdobja in napak na sekundarnem vodu. 
 
Izvajali smo redno menjavo neustreznih vodomerov v uporabi v skladu s Pravilnikom o meroslovnih 
zahtevah za vodomere (Ur. list RS, št. 26/02) in v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 
22/00). 
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KRAJEVNI VODOVOD GOLIŠČE IN VELIKI VRH 

 
Vodovodni sistem Golišče oskrbuje z vodo naselje Golišče in Veliki vrh in ga sestavljajo: vrtina GO-
2/05 in vrtina GO-1/01 (ne obratuje), ob vrtinah je vodohran Golišče NV: 655 m, V = 100 m3. V 
vodohranu se voda pripravlja s filtracijo vode:  deferizacija in demanganizacija vode. Voda gravitačno 
teče preko treh razbremenilnikov do naselja Golišče proti Jevnici, proti neselju pri Kresniškem vrhu in 
do naselja Veliki vrh preko štirih razbremenilnih ventilov.  
 
Na javnem sistemu oskrbe z vodo Golišče, smo izvedli zamenjavo dveh redukcijskih ventilov, 
kompletno z zasuni na Velikem vrhu, namestitev žabjega pokrova na izpust iz vrtine GO-2/05. 
Novih priključitev na javni sistem oskrbe s pitno vodo Golišče je bilo devet (9). 
 
Oskrba z vodo je bila v letu 2007 v splošnem stabilna, nekajkrat je bila oskrba tudi motena, zaradi 
zamašitve potopne črpalke v vrtini GO-2/05 (3×) in same vrtine GO-2/05. Potrebno je bilo izvesti 
čiščenje in servis potopne črpalke, zamenjava potopne črpalke, zamenjave nivojske sonde. Izvedla se 
je mehanska in kemična revitalizacija vrtine GO-2/05 v mesecu juniju 07. Ker je vode primanjkovalo, 
smo vodo dovažali v vodohran Golišče, s cisterno. Izvedla se je telemetrija vodohrana Golišče – 
javljanje nivoja vode v vodohranu in količina vode, ki gre v porabo, dopolnjena je bila baza podatkov 
infrastrukturnega sistema (GIS). 
Opravljali smo redno vzdrževanje in čiščenje objektov in naprav (vodohrana, črpališča,  dostopnih 
poti do vodohranov).  
 
Izvajali smo redno menjavo neustreznih vodomerov v uporabi v skladu s Pravilnikom o meroslovnih 
zahtevah za vodomere (Ur. list RS, št. 26/02) in v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 
22/00).  
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KRAJEVNI VODOVOD KONJŠICA 

 
Omenjeni sistem se z vodo napaja iz vrtine V609. Voda se črpa iz vrtine V609 v vodohran Konjšica - 
R800 (100 m³). Iz vodohrana se gravitačno napaja naselje Konjšica in Ravne. Vodovod Konjšica je 
bil v letu 2007 še vgradnji in ni v celoti predan v upravljanje JP KSP Litija d.o.o. 
 
Opravljali smo redno vzdrževanje in čiščenje objektov in naprav (vodohrana, črpališča,  dostopnih 
poti do vodohranov in črpališča). 
 
Izvajali smo redno menjavo neustreznih vodomerov v uporabi v skladu s Pravilnikom o meroslovnih 
zahtevah za vodomere (Ur. list RS, št. 26/02) in v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 
22/00).  
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KRAJEVNI VODOVOD M. GOBA, VELIKA GOBA, PREŽENJSKE NJIVE  

 
V skladu z Dogovorom med Občino Litijo, KS Dole in Javnim podjetjem, smo v novembru 2002 v 
začasno opravljanje prevzeli tudi novozgrajeni krajevni vodovodni sistem M. Goba. 
 
Omenjeni sistem se z vodo napaja iz vrtine. Voda gre od vrtine v obstoječi stari vodohran in potem 
gravitačno do porabnikov v naseljih Mala Goba, Velika Goba, Preženjske njive. 
 
V letu 2007 smo zamenjali pokrov na vodohranu Velika Goba (RF izvedba). Opravljali smo redno 
vzdrževanje in čiščenje objektov in naprav (vodohrana, črpališča,  dostopnih poti do vodohranov in 
črpališča). 
 
Izvajali smo redno menjavo neustreznih vodomerov v uporabi v skladu s Pravilnikom o meroslovnih 
zahtevah za vodomere (Ur. list RS, št. 26/02) in v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 
22/00). 
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KRAJEVNI VODOVOD MIŠJI DOL 

 
V skladu z Dogovorom med Občino Litijo in Javnim podjetjem, smo v letu 2002 prevzeli v 
upravljanje del vodovoda, ki se napaja iz vodohrana na Mihelci, ki je v upravljanju komunale 
Grosuplje. 
 
Na desnem bregu potoka Temenica, nasproti Radonje vasi, izvira voda na višini 321 m. Neposredno 
ob vrtini je črpališče, od katerega se črpa vodo v rezervoar na Medvedjeku (za Trebnje in okolico) in 
v rezervoar nad Radonjo vasjo R385 (200 m³), ki je istočasno pretočni za Debeli hrib in Mišji dol. Iz 
rezervoarja R385 se voda črpa v rezervoar R500 na Slivnikovem hribu. Od tu pa prosto odteka preko 
obtočnega vodomera DN 100 v potrošnjo v Mišji dol in Staro goro pri Velikem Gabru. Stroške porabe 
vode in vzdrževanja vodomera komunala Grosuplje mesečno zaračunava JP KSP Litija d.o.o. 
 
V letu 2007 se je izvedlo šest priključitev na javni sistem oskrbe s pitno vodo Mišji Dol. 
 
Izvajali smo redno menjavo neustreznih vodomerov v uporabi v skladu s Pravilnikom o meroslovnih 
zahtevah za vodomere (Ur. list RS, št. 26/02) in v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 
22/00). 
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KRAJEVNI VODOVOD VAČE 

 
V skladu s Pogodbo med Občino Litijo in JP KSP Litija d.o.o., smo v letu 2007 prevzeli v poskusno 
upravljanje del javnega vodovodnega sistema Vače (gradnja sekundarnih cevovodov in hišnih 
priključkov za vas Klenik še poteka). 
Vodovodni sistem Vače sestavljajo: vrtina na Cvetežu, ki je povezana s primarnim cevovodom 
(oskrbuje z vodo gravitačno) do vodohrana Klenik in iz vodohrana Klenik s primarnim cevovodom 
(oskrbuje z vodo gravitačno) do vodohrana Vače in potem gravitačno preko sekundarnih cevovodov 
in hišnih priključkov do porabnikov. 
 
Obnovili smo skupaj 599,30 metrov sekundarnega cevovoda in sočasno z obnovo vgradili dva 
nadzemna hidranta (vodovod še ni v uporabi). Obnovili smo 50,89 metrov cevovodov hišnih 
priključkov sočasno z vgradnjo sekundarnega cevovoda. Stroški obnove hišnih vodovodnih 
priključkov in sekundarnega cevovoda v letu 2007, so v skupni vrednosti: 27.814,61 € (z DDV). 
 
Izvajali smo redno menjavo neustreznih vodomerov v uporabi v skladu s Pravilnikom o meroslovnih 
zahtevah za vodomere (Ur. list RS, št. 26/02) in v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 
22/00). 
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KRAJEVNI VODOVOD VINTARJEVEC – DOM TISJE 

 
V skladu s Pogodbo med Občino Šmartno pri Litiji in JP KSP Litija d.o.o., smo v letu 2007 
(december) prevzeli v poskusno upravljanje javni vodovodni sistem Vintarjevec – Dom Tisje. 
Vodovodni sistem Vintarjevec – Dom Tisje sestavljajo: zajetje Medvejščica, ki je povezano s 
primarnim cevovodom (oskrbuje z vodo gravitačno) do vodohrana Vintarjevec (NH 357m, V 
= 40 m3) potem oskrbuje gravitačno z vodo preko sekundarnih cevovodov naselje 
Vintarjevec. 
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3.3.2 ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA TER 
ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA 
 
Javna kanalizacija je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških 
naprav, ki povezujejo v sekundarno, primarno ali magistralno kanalizacijsko omrežje in s pomočjo 
katerega se zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s 
streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih površin. Objekti in naprave 
javne kanalizacije so lokalna gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb na javno kanalizacijo 
in pretočne in nepretočne greznice in male čistilne naprave z  zmogljivostjo manjšo od 50 PE, niso 
objekti javne kanalizacije. V Litiji, Kresnicah in Šmartnem pri Litiji, še ni zgrajene centralne čistilne 
naprave, zato se odpadna voda neprečiščeno steka v reko Savo, preko več izpustov. 
 
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. izvaja nekatere naloge v zvezi z 
obratovanjem kanalizacijskih sistemov v naseljih Litija, v Kresnicah in Šmartno pri Litiji. 
Zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 
predvsem po Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Litija (Ur.l. RS, št. 38/2007) in Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in 
padavinske vode (Ur.l. RS št. 105/2002, 50/2004) in drugih predpisih. 
 
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., zagotavlja v okviru javne službe v 
naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo predvsem naslednje storitve: 
- vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije, 
- čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, skladno 

s predpisi o komunalnih čistilnih napravah, 
- čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah in ostale storitve. 
 
Za področje obeh občin je javno podjetje v letu 2007, pobiralo takso za odvajanje komunalne in 
padavinske vode »okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda«. Vsa 
zbrana sredstva so bila preko Ministrstva za okolje in prostor prenakazana na račun občin, ki sta 
izvajali investicije v izgradnjo in obnovo kanalizacijskih sistemov s sredstvi omenjenih taks in 
lastnimi sredstvi. 
 
V okviru rednega vzdrževanja javne kanalizacije smo v letu 2007 izvedli trikrat čiščenje usedlin  
črpališča za prečrpavanje nivoja na Graški cesti v Litiji, delno čiščenje kanalizacijskega sistema v 
Kresnicah in del sistema v mestu Litija. 
Na glavnih kanalizacijskih vodih je bila skladno s predpisi izvedena deratizacija 2x v letu 2007. 
Storitev je izvedel Zavod za zdravstveno varstvo, Ljubljana. 
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Načrt javne kanalizacije v Litiji 

 

 
Načrt javne kanalizacije v Kresnicah 
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MALA ČISTILNA NAPRAVA GRADEC - LITIJA 
 
V letu 2007 je bila dokončana mala čistilna naprava Gradec – Litija 1000 PE in prenesena v 
upravljanje javnemu podjetju za  čas poskusnega obratovanja, ki naj bi trajalo devet mesecev. V letu 
2007, je javno podjetje brez prisotnosti izvajalca gradnje, kar je bilo sicer dogovorjeno ob pregledu 
ČN, spustilo komunalno odpadno vodo na čistilno napravo. Biološko čiščenje naj bi se ob stalnem 
prezračevanju odpadne vode vzpostavilo samodejno.  
 
V decembru 2007 je javno podjetje naročilo prvi odvzem vzorcev vode na vtoku in iztoku iz ČN. 
Rezultati analize so pokazali, da čiščenje še ni vzpostavljeno do te mere, da bi dosegali mejne 
vrednosti parametrov odpadne vode iz malih ČN, ki so določeni v Prilogi 1 v Uredbi o emisiji snovi 
pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.l.RS,št.98/07). Skladno s 
Programom prvih meritev smo v januarju 2008, preko pooblaščene inštitucije, izvedli ponovno 
vzorčenje odpadne vode. Analizni rezultati bodo podlaga za nadaljnje ukrepanje. 
 
Glede na to, da je za javno podjetje čiščenje odpadnih voda povsem nova storitev, bo potrebno na 
podlagi že poznanih stroškov, oblikovati ceno čiščenja odpadne komunalne vode in za ceno pridobiti 
tudi potrebna soglasja pristojnih ministrstev. 
 
 
3.3.3 RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI 
 
Za redni odvoz preostanka komunalnih odpadkov in odvoz posameznih frakcij komunalnih odpadkov 
zbranih na zbiralnicah (ekoloških otokih), na območju obeh občin,  javno podjetje uporablja pet 
smetarskih vozil, od tega eno malo specialno smetarsko vozilo Bonetti in  vozilo samonakladalec za 
prevoz večjih kontejnerjev. 
 
Gospodarska javna služba ravnanja z odpadki je ločeno in različno organizirana za obe občini zato je 
v poročilu ločeno prikazano stanje za občino Litija in  občino Šmartno pri Litiji: 
 
RAVNANJE S KOMUNALNIMI  ODPADKI V OBČINI LITIJA 
 
Storitve ravnanja s komunalnimi odpadki je v letu 2007 na celotnem območju občine Litija izvajalo 
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.  
 
Odvoz mešanih komunalnih odpadkov (preostanek komunalnih odpadkov), iz vseh naselij, je javno 
podjetje izvajalo enkrat tedensko in sicer neposredno od stanovanjskih hiš. Odvoz ločeno zbranih 
frakcij komunalnih odpadkov na zbiralnicah se je izvajal tedensko za posamezno frakcijo. Posamezne 
frakcije komunalnih odpadkov se zbirajo na stotih zbiralnicah (sklop štirih zabojnikov z barvnimi 
pokrovi) in sicer je na območju občine Litija nameščeno 74 zbiralnic. Ena zbiralnica je torej 
nameščena za približno 200 prebivalcev, kljub temu pa po sistemu ločenega zbiranja odpadkov na 
izvoru, v letu 2007, še nismo dosegli želenih količin ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.  
 
Izvedena je bila tudi akcija zbiranja in odvoza kosovnih odpadkov na celotnem območju občine, prav 
tako tudi akcija zbiranja nevarnih odpadkov nastalih v gospodinjstvih.  
 
Na pretovorni postaji Širjava se poleg pretovarjanja preostanka komunalnih odpadkov v 40 m3 
kontejnerje in priprave odpadkov na nadaljnji prevoz na odlagališče Unično, opravlja tudi prevzem 
posameznih frakcij komunalnih odpadkov. Občani posamezne frakcije komunalnih odpadkov lahko 
oddajajo na pretovorni postaji Širjava v času obratovanja. Količina tako zbranih in prevzetih 
odpadkov je zajeta v skupni stehtani količini odpadkov. 
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Povprečna mesečna zaračunana količina komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih, v letu 
2007 je bila 2.774,14 m3. Količina 0,20 m3 odpadkov na mesec, je bil zaračunana 13.710  
prebivalcem, 0,14 m3 na mesec 110 prebivalcem (količina je zmanjšana zaradi oddaljenosti 
odjemnega mesta za komunalne odpadke) in 0,25 m3 66 počitniškim hišam. Celoletna letna 
zaračunana količina odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih, je bila 33.289,75 m3.   
 
V občini Litija  je število prebivalcev 14.423 iz česar sledi, da je bila vključenost občanov v redni 
odvoz komunalnih odpadkov  95,81 %,  čeprav je vključenost dejansko višja, saj se gospodinjstvu 
lahko zaračuna maksimalno 1,00 m3 odpadkov na mesec oziroma za pet oseb.  Nekaj gospodinjstev pa 
je začasno izločenih iz sistema ravnanja s komunalnimi odpadki zaradi velike oddaljenosti njihovih 
stanovanjskih hiš od vozne poti smetarska vozila. 
  
Storitev ravnanja z nenevarnimi odpadki javno podjetje opravlja tudi pravnim osebam (industrija, obrt 
in ustanove) s katerimi imamo sklenjene pogodbe o ravnanju z nenevarnimi odpadki. Letna prevzeta 
količina teh odpadkov je na območju občine Litija 5.558 m3, kar predstavlja 14,30% prevzetih 
odpadkov. Nekaterim povzročiteljem odvoz nenevarnih odpadkov, ki nastajajo ob izvajanju njihovih 
dejavnosti, opravljamo sočasno ob rednem tedenskem odvozu komunalnih odpadkov, ki nastajajo v 
gospodinjstvih, nekaterim pa na podlagi predhodnega naročila povzročitelja odpadkov in sicer z 
vozilom samonakladalec. Tako prevzeti odpadki so zajeti v skupni stehtani količini odpadkov in so 
razvrščeni med mešane komunalne odpadke.  
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ZBRANI KOMUNALNI ODPADKI – LITIJA 2007 
  

FRAKCIJA 
 

KOLI ČINA (kg) 

ID odpadka 
 

Opis odpadka Zbrani odpadki Nadalnje ravnanje 

20 03 01 Mešani komunalni odpadki 4.434.940 Odlaganje Unično 
20 03 07 Kosovni odpadki 560.880 Odlaganje Unično 
20 03 07 Kosovni odpadki - kovinski 34.900 Prevzem Papir-Servis 
20 01 01 Papir 92.750 Prevzem Papir-Servis 
20 01 38 Les, ki ni zajet v 20 01 37 14.100 Prevzem Ceroz 
20 01 35 Odpadni TV, računalniki, 

monitorji … 
1.690 Prevzem BLOK d.o.o. 

20 01 36 Zavržena računalniška 
oprema 

410 Prevzem BLOK d.o.o. 

15 01 05 Sestavljena embalaža 2.160 Prevzem Papir-Servis 
15 01 04 Kovinska embalaža 2.650 Prevzem Papir-Servis 
15 01 01  Papirna in kartonska 

embalaža 
60.350 Prevzem Papir-Servis 

15 01 02 Plastična embalaža         54.700 Prevzem Papir-Servis 
15 01 07 Steklena embalaža 77.270 Prevzem Papir-Servis 
15 01 10 Embalaža, ki vseb. ostanke 

nev.snovi 
155 Prevzem Kemis 

15 01 11 Prazne tlačne posode 10 Prevzem Kemis 
20 01 30 Baterije in akumulatorji 1.550 Prevzem Kemis 
20 01 26 Olja in maščobe 286 Prevzem Kemis 
20 01 25 Jedilna olja in maščobe 49 Prevzem Kemis 
20 01 32 Zdravila  35 Prevzem Kemis 
20 01 19 Pesticidi  105 Prevzem Kemis 
20 01 14 Kisline 2 Prevzem Kemis 
20 01 27 Premazi  546 Prevzem Kemis 
20 01 29 Čistila in detergenti 22 Prevzem Kemis 
20 01 33 Baterije in akumulatorji 34 Prevzem Kemis 
16.01 03 Izrabljene avtomobilske 

gume 
21.695 Prevzem GET 

  
SKUPAJ 5.361.289 
  

NADALJNJE RAVNANJE Z ZBRANIMI ODPADKI 

 
Na odlagališče nenevarnih odpadkov Unično je bilo odloženo 4.434.940 kg mešanih komunalnih 
odpadkov in 560.880 kg kosovnih odpadkov, torej skupno 4.995.820 kg odpadkov.  
 
Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, kot so papir in papirna embalaža, steklena embalaža, 
plastična embalaža, sestavljena embalaža in kovinska embalaža,  je prevzemalo podjetje Papir – 
Servis preko družbe za ravnanje z odpadno embalažo SLOPAK. Podjetje Papir – Servis pa je 
prevzemalo tudi kovinske kosovne odpadke. V drugi polovici leta 2007 je podjetje Blok preko družbe 
Interseroch prevzemalo odpadno električno elektronsko opremo. Nevarne odpadke pa je prevzelo 
podjetje Kemis. Izrabljene avtomobilske gume pa podjetje GET Inženiring oziroma podjetja, ki so 
pooblaščena za nadaljnje ravnanje s tovrstnimi odpadki. 
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Količina 365.469 kg posameznih frakciji komunalnih odpadkov je bila torej oddana drugim zbiralcem 
v predelavo, kar znaša  6,81 %, oziroma 25,3 kg na prebivalca na leto.   
 
Na lokaciji Ponoviška cesta 15 – na dvorišču javnega podjetja, smo v posebnih zabojnikih zbirali tudi 
uporabna oblačila in obutev, ki smo jih predali Rdečemu križu – izpostava Litija, žal pa je bil delež še 
uporabnih oblačil izredno majhen.  
 
 
RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI 
 
Storitev ravnanja s komunalnimi odpadki je v letu 2007 na celotnem območju občine Šmartno pri 
Litiji izvajalo Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. Odvoz mešanih 
komunalnih odpadkov (preostanek komunalnih odpadkov), iz vseh naselij, je javno podjetje izvajalo 
enkrat tedensko in sicer neposredno od stanovanjskih hiš. Odvoz ločeno zbranih frakcij komunalnih 
odpadkov na zbiralnicah se je izvajal tedensko za posamezno frakcijo. Posamezne frakcije 
komunalnih odpadkov se zbirajo na stotih zbiralnicah (sklop štirih zabojnikov z barvnimi pokrovi) in 
sicer je na območju občine Šmartno pri Litiji nameščeno 26 zbiralnic. Ena zbiralnica je torej 
nameščena za približno 200 prebivalcev, kljub temu pa po sistemu ločenega zbiranja odpadkov na 
izvoru, v letu 2007, še nismo dosegli želenih količin ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.  
 
Izvedena je bila tudi akcija zbiranja in odvoza kosovnih odpadkov na celotnem območju občine, prav 
tako tudi akcija zbiranja nevarnih odpadkov nastalih v gospodinjstvih.  
 
Na pretovorni postaji Širjava se poleg pretovarjanja preostanka komunalnih odpadkov v 40 m3 
kontejnerje in priprave odpadkov na nadaljnji prevoz na odlagališče Ostri vrh, opravlja tudi prevzem 
posameznih frakcij komunalnih odpadkov. Občani posamezne frakcije komunalnih odpadkov lahko 
oddajajo na pretovorni postaji Širjava v času obratovanja Količina tako zbranih in prevzetih odpadkov 
je zajeta v skupni stehtani količini odpadkov. 
 
Povprečna mesečna zaračunana količina komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih, v letu 
2007 je bila 970,15 m3 . Količina 0,20 m3 odpadkov na mesec, je bil zaračunana 4.717 prebivalcem, 
0,14 m3 na mesec 174 prebivalcem (količina je zmanjšana zaradi oddaljenosti odjemnega mesta za 
komunalne odpadke) in 0,25 m3 10 počitniškim hišam. Celoletna letna zaračunana količina odpadkov, 
ki nastajajo v gospodinjstvih, je bila 11.641,86 m3.   
 
V občini Šmartno pri Litiji  je število prebivalcev 5.167 iz česar sledi, da je bila vključenost občanov 
v redni odvoz komunalnih odpadkov  91,29 %,  čeprav je vključenost dejansko višja, saj se 
gospodinjstvu lahko zaračuna maksimalno 1,00 m3 odpadkov na mesec oziroma za pet oseb.  Nekaj 
gospodinjstev pa je začasno izločenih iz sistema ravnanja s komunalnimi odpadki zaradi velike 
oddaljenosti njihovih stanovanjskih hiš od vozne poti smetarska vozila. 
  
Storitev ravnanja z nenevarnimi odpadki javno podjetje opravlja tudi pravnim osebam (industrija, obrt 
in ustanove) s katerimi imamo sklenjene pogodbe o ravnanju z nenevarnimi odpadki. Letna prevzeta 
količina teh odpadkov je na območju občine Šmartno pri Litiji 998,26 m3, kar predstavlja 7,89% 
prevzetih odpadkov. Nekaterim povzročiteljem odvoz nenevarnih odpadkov, ki nastajajo ob izvajanju 
njihovih dejavnosti, opravljamo sočasno ob rednem tedenskem odvozu komunalnih odpadkov, ki 
nastajajo v gospodinjstvih, nekaterim pa na podlagi predhodnega naročila povzročitelja odpadkov in 
sicer z vozilom samonakladalec. Tako prevzeti odpadki so zajeti v skupni stehtani količini odpadkov 
in so razvrščeni med mešane komunalne odpadke.  
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ZBRANI KOMUNALNI ODPADKI – ŠMARTNO 2007  
 
FRAKCIJA 

 
KOLIČINA (kg) 

ID odpadka 
 

Opis odpadka Zbrani odpadki Nadalnje ravnanje 

20 03 01 Preostanek komunalnih 
odpadkov 

1.324.990 Odlaganje Ostri vrh 

20 03 07 Kosovni odpadki 74.400 Odlaganje Ostri vrh 
20 03 07 Kosovni odpadki - 

kovinski 
12.370 Prevzem Papir-Servis 

20 01 01 Papir 32.352 Prevzem Papir-Servis 
20 01 38 Les, ki ni zajet v 20 01 37 4.900 Prevzem Ceroz 
20 01 35 Odpadni TV, računalniki, 

monitorji … 
600 Prevzem BLOK d.o.o. 

20 01 36 Zavržena računalniška 
oprema 

140 Prevzem BLOK d.o.o. 

15 01 05 Sestavljena embalaža 758 Prevzem Papir-Servis 
15 01 04 Kovinska embalaža 926 Prevzem Papir-Servis 
15 01 01  Papirna in kartonska 

embalaža 
21.194 Prevzem Papir-Servis 

15 01 02 Plastična embalaža         19.211 Prevzem Papir-Servis 
15 01 07 Steklena embalaža 27.150 Prevzem Papir-Servis 
15 01 10 Embalaža, ki vseb. ostanke 

nev.snovi 
55 Prevzem Kemis 

15 01 11 Prazne tlačne posode 4 Prevzem Kemis 
20 01 30 Baterije in akumulatorji 542 Prevzem Kemis 
20 01 26 Olja in maščobe 100 Prevzem Kemis 
20 01 25 Jedilna olja in maščobe 17 Prevzem Kemis 
20 01 32 Zdravila  12 Prevzem Kemis 
20 01 19 Pesticidi  37 Prevzem Kemis 
20 01 14 Kisline 1 Prevzem Kemis 
20 01 27 Premazi  192 Prevzem Kemis 
20 01 29 Čistila in detergenti 7 Prevzem Kemis 
20 01 33 Baterije in akumulatorji 12 Prevzem Kemis 
16.01 03 Izrabljene avtomobilske 

gume 
7.621 Prevzem GET 

    
  
SKUPAJ 1.527.591 
 

NADALJNJE RAVNANJE Z ZBRANIMI ODPADKI 

 
Na odlagališče nenevarnih odpadkov Ostri vrh je bilo odloženo 1.324.990 kg mešanih komunalnih 
odpadkov in 74.400 kg kosovnih odpadkov, torej skupno 1.399.390 kg odpadkov.  
 
Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, kot so papir in papirna embalaža, steklena embalaža, 
plastična embalaža, sestavljena embalaža in kovinska embalaža,  je prevzemalo podjetje Papir – 
Servis preko družbe za ravnanje z odpadno embalažo SLOPAK. Podjetje Papir – Servis pa je 
prevzemalo tudi kovinske kosovne odpadke. 
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V drugi polovici leta 2007 je podjetje Blok preko družbe Interseroch prevzemalo odpadno električno 
elektronsko opremo. Nevarne odpadke pa je prevzelo podjetje Kemis. Izrabljene avtomobilske gume 
pa podjetje GET Inženiring oziroma podjetja, ki so pooblaščena za nadaljnje ravnanje s tovrstnimi 
odpadki. 
 
Količina 128.201 kg posameznih frakciji komunalnih odpadkov je bila torej oddana drugim zbiralcem 
v predelavo, kar znaša  8,39%, oziroma 24,8 kg na prebivalca na leto.   
 
Na lokaciji Ponoviška cesta 15 – na dvorišču javnega podjetja, smo v posebnih zabojnikih zbirali tudi 
uporabna oblačila in obutev, ki smo jih predali Rdečemu križu – izpostava Litija, žal pa je bil delež še 
uporabnih oblačil izredno majhen. 
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ZBIRNI PREGLED KOLIČIN IN VRST  ZBRANIH KOMUNALNIH ODPADKOV V LETU 2007 
 

                                                     KOLI ČINA (kg)  
FRAKCIJA OBČINA  LITIJA OB ČINA  ŠMARTNO 
ID odpadka Opis odpadka Zbrani odpadki Ravnanje z odpadki Zbrani odpadki Ravnanje z odpadki 
20 03 01 Mešani komunalni odpadki 4.434.940 Odlaganje Unično 1.324.990 Odlaganje Ostri vrh 
20 03 07 Kosovni odpadki 560.880 Odlaganje Unično 74.400 Odlaganje Ostri vrh 
20 03 07 Kosovni odpadki - kovinski 34.900 Prevzem Papir-Servis 12.370 Prevzem Papir-Servis 
20 01 01 Papir 92.750 Prevzem Papir-Servis 32.352 Prevzem Papir-Servis 
20 01 38 Les, ki ni zajet v 20 01 37 14.100 Prevzem Ceroz 4.900 Prevzem Ceroz 
20 01 35 Odpadni TV, rač, monitorji … 1.690 Prevzem BLOK d.o.o. 600 Prevzem BLOK d.o.o. 
20 01 36 Zavržena računalniška oprema 410 Prevzem BLOK d.o.o. 140 Prevzem BLOK d.o.o. 
15 01 05 Sestavljena embalaža 2.160 Prevzem Papir-Servis 758 Prevzem Papir-Servis 
15 01 04 Kovinska embalaža 2.650 Prevzem Papir-Servis 926 Prevzem Papir-Servis 
15 01 01  Papirna in kartonska embalaža 60.350 Prevzem Papir-Servis 21.194 Prevzem Papir-Servis 
15 01 02 Plastična embalaža         54.700 Prevzem Papir-Servis 19.211 Prevzem Papir-Servis 
15 01 07 Steklena embalaža 77.270 Prevzem Papir-Servis 27.150 Prevzem Papir-Servis 
15 01 10 Embalaža, ki vseb. ostanke nev.snovi 155 Prevzem Kemis 55 Prevzem Kemis 
15 01 11 Prazne tlačne posode 10 Prevzem Kemis 4 Prevzem Kemis 
20 01 30 Baterije in akumulatorji 1.550 Prevzem Kemis 542 Prevzem Kemis 
20 01 26 Olja in maščobe 286 Prevzem Kemis 100 Prevzem Kemis 
20 01 25 Jedilna olja in maščobe 49 Prevzem Kemis 17 Prevzem Kemis 
20 01 32 Zdravila  35 Prevzem Kemis 12 Prevzem Kemis 
20 01 19 Pesticidi  105 Prevzem Kemis 37 Prevzem Kemis 
20 01 14 Kisline 2 Prevzem Kemis 1 Prevzem Kemis 
20 01 27 Premazi  546 Prevzem Kemis 192 Prevzem Kemis 
20 01 29 Čistila in detergenti 22 Prevzem Kemis 7 Prevzem Kemis 
20 01 33 Baterije in akumulatorji 34 Prevzem Kemis 12 Prevzem Kemis 
16.01 03 Izrabljene avtomobilske gume 21.695 Prevzem GET 7.621 Prevzem GET 
      

SKUPAJ  5.361.289  1.527.591  
SKUPAJ OBE OBČINI 6.888.880 
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3.3.4 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
 
Pogrebna služba je izvajala v preteklem letu sledeča dela in naloge za občini Litija in Šmartno pri 
Litiji: 
� prevoze pokojnih, 
� pokope, 
� urejanje dokumentov, 
� nabava in prodaja krst, žar in ostale pogrebne opreme, 
� vzdrževanje in urejanje pokopališč Litija in Šmartno pri Litiji. 

 
 
Javno podjetje upravlja s pokopališči: 
� LITIJA; na pokopališče Litija, ki obsega 844 grobov  
� ŠMARTNO PRI LITIJI; pokopališče Šmartno pri Litiji obsega 847 grobov.  

 
 
Pogrebna dejavnost: 
� na pokopališčih v Šmartnem pri Litiji in v Litiji in sicer: 33 žarnih in 4 klasičnih pokopov;  
� na pokopališču v Litiji pa 31 žarnih in 1 klasičnih pokopov. 

 
 
Na ostalih pokopališčih: 
Jablanica:  6 žar + 1 klasičen pokop, 
Liberga 3 žare + 3 klasični pokopi, 
Sava:  8 žarnih + 1 klasičen, 
Polšnik:  2 klasična, 
Kresnice:  10 žarnih + 1 klasična, 
Gabrovka:  7 žarnih + 5 klasičnih, 
Velika Štanga:  3 žarni + 1 klasični, 
Javorje:  2 žarna, 
Vače:  3 žarna + 5 klasični, 
Dole:  8 žarna, 
Primskovo :  3 žarni, 
Konjščica:  2 žarna 
Hotič:  6 žarni, 
Prežganje:  1 žarni + 1 klasični. 
 
Skupno je javno podjetje v letu 2007 opravilo 126 žarnih pokopov in 25 klasičnih pokopov 
pokojnikov. 
 
V letu 2007 je bilo opravljenih tudi 14 prevozov pokojnikov na INŠTITUT ZA SODNO 
MEDICINO ter 1 prevozi pokojnika na druga pokopališča (izven območja občin Litija in Šmartno 
pri Litiji). 
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3.3.5 VZDRŽEVANJE IN VARSTVO LOKALNIH CEST, JAVNIH POTI, ULIC IN 
KRAJEVNIH SREDIŠ Č, JAVNE RAZSVETLJAVE  
 
OBČINA LITIJA 

CESTE 

 
Po kategorizaciji Občinskih cest v Občini Litija je v Občini Litija 445,213 km cest, katere so 
kategorizirane na lokalne ceste, zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste, mestne ceste ali 
krajevne ceste, javne poti v mestu Litija ter javne poti po posameznih KS.  
 
LOKALNE CESTE so: 

• namenjene povezovanju naselij v občini z naselij v sosednjih občinah, naselij ali delov 
naselij v občini med seboj in so pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje 
kategorije (LC) 

• zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste v mestu Litija (s skrajšano oznako LZ) 
• mestne ceste ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) 

 
Po večini se lokalne ceste (154,326 km) nahajajo v višje ležečih predelih Občine Litija, tako da so 
ob nevihtah in neurjih, zaradi konfiguracije terena močneje izpostavljene vdoru vode iz muld 
oziroma obcestnih jarkov na vozišče. Voda odnaša pesek iz bankin in neasfaltiranih vozišč v 
obcestne jaške, propuste, jarke in druge površine. Po določenem času se ti elementi cest zamašijo, 
tako, da je potreben stalen nadzor cest in redno vzdrževanje, česar pa zaradi pomanjkanja sredstev 
ni. 
 
Stroški rednega vzdrževanja so zaradi navedenega zelo veliki, predvsem na odsekih najbolj 
kritičnih in tudi najbolj prometno obremenjenih cest. 
Najbolj kritični odseki cest so:, Sopota - Dole - Brezovo; Pasjek - Polšnik - Sopota; Renke - 
Konjščica; Podkraj- Kresnice  – Jevnica, ter makadamski del Ponoviče –Konj-Hotič; 
 
Večja  vzdrževalna dela  na lokalnih cestah v letu 2007 so bila: 

• v spomladanskem času je bilo največ krpanja udarnih jam na asfaltnem delu vozišča s 
hladnim asfaltom, poraba hladne asfaltne mase skozi celo leto je zanašala 6.378 kg  ter 
gredanje in navoz gramoza makadamskega vozišča za kar smo porabili 2.584 m3 gramoza; 

• odstranjevanje naletelega materiala na LC Konjšica, LC Polšnik, čiščenje muld ter strojno 
pometanje cestišča;  

• v poletnem času (od maja do konec avgusta); 
• sanacija plazu na LC 425 220 Lazar - Cirnik, utrditev in asfaltiranje dela LC 425 310 Dole-

Dobovica –Gradišče (1796 m2), utrditev in asfaltiranje dela LC 208 140 Sopota-Dole-
Brezovo (1122 m2), izvedba talnih označb, izvedba dveh cevnih propustov v Jevnici; 

• izvedena je bila strojno ročna košnja brežin; 
• v jesenskem- zimskem delu (od septembra do decembra) pa je bilo glavno delo gredanje 

makadamskega vozišča po LC in nasip bankin ter  strojno rezanje vej; 
• izvedba asfaltnih plomb na LC 208 110 Pasjek-Polšnik-Sopota;  
• na novo asfaltiranje dela  LC 208 140 Sopota-Dole-Brezovo; 
• izvedba asfaltnih plomb na LC 208 100 Mamolj-Preska; 
• postavitev cestnih ograj v Kresnicah in na Vačah; 
• izvedba asfaltne plombe na LC 208 040 Vače-Potok-Laze-Podbukovje;  
• izvajanje zimske službe;  se izvaja skladno z Izvedbenim programom zimske službe.  
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JAVNE POTI IN KRAJEVNA SREDIŠČA 

 
V Občini Litija vzdržujemo 40 km javnih poti v naseljih in med naselji (mestne ulice) v krajih 
Litija. Poleg tega pa opravljamo tudi čiščenje krajevnih središč, pločnikov, stopnic, parkirnih 
prostorov in ploščadi. Pločnikov je 12,660 km, parkirišč 15.280 m2, ploščadi 907 m2 ter stopnic v 
dolžini cca 234,4 m.  
Glavna vzdrževalna dela so: strojno in ročno pometanje asfaltnih površin, ročna čiščenje in 
ureditev ploščadi, krpanje udarnih jam s hladnim asfaltom, arhitektonske ovire, izdelava talnih 
označb, čiščenje avtobusnih postajališč, čiščenje vtočnih odprtin, jaškov, požiralnikov, obnova 
vertikalne in horizontalne cestno-prometne signalizacije, izobešanje zastav po programu in 
izvajanje zimske službe v skladu z Izvedbenim programom. 
Izvedli smo tudi strojno striženje vej na nekaterih javnih poteh v skladu z dogovorom s 
predstavniki KS. 
Uredili smo črno odlagališče Prehudnik. Dobava in montaža zaščitne cestne ograje na JP 925 420 
Čateška gora, pleskanje drogov in ograj v Litiji, popolna prenova otroškega igrišča pred CKS 15, 
popolna prenova povezovalnih stopnic iz Ulice Luka Svetca na Grbinsko cesto,  na JP 708 390 
Konjščica je bil izvedena sanacija plazenja brežine z izdelavo opornega zidu, obnovljene so bile 
talne označbe- parkirni prostori, na JP KS Gabrovka gramoziranje makedamskega vozišča z 
gredanjem, večja vzdrževalna dela na JP 709 980 Zgornja Jevnica, rekonstrukcija povezovalnih 
stopnic Maistrova – Grbinska, ureditev (rekonstrukcija) javnih poti po KS Vače. 

PARKI IN ZELENE POVRŠINE 

 
V Občini Litija vzdržujemo 40611 m2 parkovnih površin in gredic. Izvajanje košnje parkov 
izvajamo sami, nasaditev gredic pa za naše podjetje izvajajo drugi izvajalci. 
Glavna vzdrževalna dela so: pomladansko in jesensko grabljenje, košnja parkov, urejanje stez in 
peskovnikov v parku, okopavanje, pletje in obrezovanje žive meje (cca 1600 m2), obrezovanje 
grmovnic in dreves, obnova igral in klopi in redno praznjenje uličnih košev za smeti. V letošnjem 
letu smo večjo pozornost namenili rednemu urejanju otroških igrišč. Otroška igrišča smo obnovili 
in dodali nekaj novih parkovnih klopi. Ob sobotah postavljamo in pospravljamo stojnice za tržnico. 
 
V letu 2007 smo po dogovoru z občino Litija, izvedli večji obseg obžagovanja in oblikovanja 
krošenj parkovnih dreves in odstranitev starih dreves na območju mesta Litija. 

JAVNA RAZSVETLJAVA 

 
Med redna vzdrževalna dela spada vzdrževanje prižigališč, kabeljske napeljave, svetil javne 
razsvetljave in vzdrževanje obeh semaforiziranih križišč . 
V dogovoru z Oddelkom za gospodarsko infrastrukturo na občini Litija smo v okviru rednega 
vzdrževanje izvajali manjša popravila (menjava pregorelih žarnic in popravila prižigališč) na 
celotnem območju občine Litija. 
V okviru vzdrževanja javne razsvetljave smo izvajali tudi novoletno okrasitev v mestu Litija ter v 
dogovoru s predsedniki KS tudi okrasitev krajevnih središč (KS Dole, KS Gabrovka, KS Ribče, 
KS Kresnice, KS Kresniške poljane, KS Jevnica ). 
V letu 2007 so bila opravljena naslednja večja obnovitvena dela: 

• Barvanje drogov javne razsvetljave na Zasavski cesti, mostu čez Savo, nadvozu, 
Ljubljanski cesti in Ulici Mire Pregelj 

• Prevezava in zamenjava žarnic iz UTF v natrijeve žarnice na Zasavski cesti, mostu čez 
Savo, nadvozu in Ljubljanski cesti 

• Menjava dotrajanih lesenih drogov v Ribčah, Kresniških Poljanah, Jevnici in Spodnjem 
Logu 



LETNO POROCILO 2007 - REVIDIRANO.doc 

 39

• Postavitev treh novih svetilk na Sitarjevški cesti. 
 
 
OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 
 
V Občini Šmartno pri Litiji Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. v letu 
2007 ni izvajalo vzdrževanja cest, javnih poti in krajevnih središč, parkov in zelenih površin ter 
javne rasvetljave. 
 

3.4 IZVAJANJE TRŽNIH DEJAVNOSTI 
 
Javno podjetje izvaja poleg gospodarskih javnih služb skupne in individualne porabe tudi določene 
dopolnilne oziroma tržne dejavnosti. Izvajanje tržnih dejavnosti je v neposredni povezavi, oziroma 
je sorodno osnovnim dejavnostim gospodarskih javnih služb in sicer: razne gradbene in druge 
storitve za občane in pravne osebe, ogrevanje v stanovanjskih soseskah ter upravljali s 
stanovanjskim in poslovnim fondom v lasti občin Litija in Šmartno pri Litiji ter izvajamo storitve 
upravljanja v več-stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih objektih: upravljanje skupnih delov in 
naprav. Kot izvajanje tržnih dejavnosti obravnavamo tudi dejavnost ravnanja z odpadki iz 
gospodarstva. Stroški in prihodki v zvezi s takimi storitvami se spremljajo posebej in se ne 
obravnavajo kot opravljanje gospodarskih javnih služb. 
 
Upravljanje več-stanovanjskih in poslovno stanovanjskih stavb: 
Javno podjetje KSP litija izvaja storitev upravljanje v 24 stavbah. Storitev opravljamo na podlagi 
pogodbe z etažnimi lastniki, podjetje pa je vpisano v register upravnikov za vse stavbe v katerih 
opravlja storitev upravnika. 
 
Podjetje upravlja z dvema večjima kotlovnicama in sicer na lokaciji Ulica solidarnosti 5, litija 
(Rozmanov trg) iz katere se ogreva skupaj 26 več-stanovanjskih in poslovnih stavb, kar je cca 570 
enot (stanovanj), ter na lokaciji Jerebova ulica 6 z katere kotlovnice se ogreva večino več-
stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih stavb v centru mesta Litija. Gospodarjenje s kotlovnicami 
je organizirano na podlagi pogodb o gospodarjenju s kotlovnicami oziroma na podlagi sklepa 
sodišča (velja za Jerebovo ulico 6). 
 

3.5  NABAVNA FUNKCIJA IN JAVNA NARO ČILA 
 
Najvišje mejne vrednosti, do katerih se lahko javno naročilo odda po pravilih za oddajo javnih 
naročil male vrednosti določi Vlada RS vsakokrat z izdajo Zakona o izvrševanju proračuna.  
 
Konec leta 2006 sta bila sprejeta nova zakona o javnem naročanju (ZJN-2 in ZJNVETPS), ki sta se 
začela uporabljati s 1.1.2007. Javno podjetje opravlja tako dejavnost vodooskrbe kot druge 
dejavnosti, zato mora upoštevati določbe obeh zakonov.  
 
Javna naročila male vrednosti izvajamo v skladu z internim Navodilom za oddajo javnih naročil 
male vrednosti.  
 
V letu 2007 smo v skladu s starim Zakonom o javnih naročilih (Ur.l.RS, št. 39/00,102/00-popr. in 
2/04) zaključili izvedbo javnih naročil po odprtem postopku: 

1. za nabavo večnamenskega smetarskega vozila (tovorno vozilo-samonakladalec z 
menjalnim mehanizmom za nadgradnjo; dvigalo, cisterna, keson), 

2. za nabavo traktorja.  
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3.6 RAZISKAVE IN RAZVOJ TER KAKOVOST 
 
3.6.1 RAZVOJ INFORMACIJSKEGA SISTEMA: 
 
V javnem podjetju smo že v letu 2004 začeli postopno uvajati informacijski sistem tudi na 
področje izdaje, spremljanja in obračuna delovnih nalogov, spremljanje porab materialov in 
storitev, v letu 2007 smo postopek nadaljevali in že uspešno začeli z uporabo novih aplikacij na 
nekaterih področjih našega poslovanja: skladišče, izdaja računov iz tržni dejavnosti, delno 
saldakonti, … 
Z uvajanjem celovitega informacijskega sistema, s katerim bomo pokrili vsa področja delovanja 
našega podjetja želimo izboljšati analizo porabe materiala in delovnega časa ter tako izboljšati 
izrabo vseh sredstev v procesu dela ter tako povečati učinkovitost dela in konkurenčnost storitev 
javnega podjetja. 
Z načrtovanim spremljanjem rezultatov dela bomo spremljali rezultate in učinke dela znotraj 
posameznih dejavnosti in tako tudi občinama omogočili sprejemanje ustreznejših ukrepov za 
učinkovito organizacijo obveznih gospodarskih javnih služb. 
 
3.6.2 RAZVOJ SISTEMA VODENJA: 
 
Podjetje bo v letu 2008 nadaljevalo s pripravami na postopek uvajanja standardov kakovosti ISO 
9000 – sistem vodenja kakovosti. Z uveljavitvijo sistema vodenja kakovosti želimo doseči: 

• urejenost poslovanja organizacije, 
• izboljšanje sodelovanja z odjemalci, 
• večje zadovoljstvo zaposlenih zaradi jasnejše slike poslovanja in jasnejših odgovornosti 

ter pooblastil, 
• boljšo preglednost nad poslovanjem organizacije, kar bo vodstvu v pomoč pri 

odločanju, 
• sledljivost izvedenega dela, 
• večji ugled organizacije pri sodelovanju s poslovnimi partnerji in občani, 
• usmerjenost k nenehnim iskanjem priložnosti za nadaljnje izboljšave v organizaciji. 

Sistem obvladovanja kakovosti bo osnova za nadgradnjo z zahtevami sistema ravnanja z okoljem 
(ISO 14000), sistema za zdravje in varstvo pri delu ter ostalih zahtev, ki jih pričakujemo v 
prihodnosti. 
Dokončna uveljavitev sistema ISO 9001 terja večje spremembe v načinu poslovanja predvsem pa 
določene zahtevnejše organizacijske spremembe znotraj javnega podjetja, ki pa so v osnovi 
pogojene z definicijo odnosa lastnika – ustanoviteljev do javnega podjetja ter z uveljavitvijo 
zakonodaje, ki ureja (bo urejala) področja delovanja javnega podjetja. Pričakujemo in si želimo, da 
bi v letu 2007 postavili formalne temelje (akt o ustanovitvi javnega podjetja  s strani obeh 
občin,…) ter tako omogočili razmere za uveljavitev sistema kakovosti ISO 9000 do konca leta 
2008. 
 
3.6.3 PODROČJE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 
 
Dokončali bomo projekt ureditve zbiralnic (ekoloških otokov) na področju obeh občin. Z 
informativnimi akcijami bomo dvigovali ozaveščenost občanov v zvezi z ločenim zbiranjem 
odpadkov ter nadaljevali z iskanjem stimulativnih ukrepov za ločevanje komunalnih odpadkov. 
Zagotovili bomo prevzem posameznih vrst odpadkov v okviru obstoječih možnosti ter pričeli z 
aktivnostmi za izgradnjo in opremo zbirnega centra, katerega je potrebno zgraditi v najkrajšem 
možnem času (po predpisih bi lokalna skupnost morala zagotoviti aktivnosti zbirnega centra že do 
konca leta 2003). 
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3.7 NAČRTI ZA PRIHODNOST 
 
Načrti javnega podjetja za prihodnost so naslednji: 

- uvedba celovitega in enotnega informacijskega sistema, 
- postavitev spletne strani podjetja z dostopom do individualnih podatkov za občane – 

uporabnike storitev javnega podjetja, 
- uvajanje sistema standarda kakovosti ISO 9000, 
- dvig nivoja kakovosti vseh storitev podjetja. 
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4 RAČUNOVODSKI IZKAZI 

4.1 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
 

v EUR brez centov 

    leto 2007 leto 2006 I 07/06 
1. Čisti prihodki od prodaje 3.193.097 2.609.164 1,22 
  - čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem gospod.javnih služb 2.308.519 1.840.891 1,25 
  - čisti prihodki od drugih dejavnosti 884.578 768.273 1,15 
2. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 259 .099 444.099 0,58 
3. Drugi poslovni prihodki - s prevrednot. poslovnimi prihodki 2.563  127 20,18 
  - drugi poslovni prihodki 2.563 127 20,18 
4. Stroški blaga, materiala in storitev 1.942.862 1.771.653 1,10 
a) Stroški porabljenega materiala 446.959 376.122 1,19 
b) Stroški storitev 1.495.903 1.395.531 1,07 
5. Stroški dela 1.021.610 1.011.254 1,01 
a) Stroški plač 760.195 746.443 1,02 
b) Stroški socialnih zavarovanj 123.005 121.515 1,01 
c) Drugi stroški dela 138.410 143.296 0,97 
6. Odpisi vrednosti 613.504 549.931 1,12 
a) Amortizacija 593.774 539.547 1,10 
  - amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju-infrastruktura Občine Litija 350.667 295.431 1,19 
  - amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju-infrastruktura Občine Šmartno 63.576 60.203 1,06 
  - amortizacija osnovnih sredstev podjetje 179.531 183.913 0,98 
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 0 0 0,00 
  opredmetenih osnovnih sredstev       
  - prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja 0 0 0,00 
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 19.730 10.384 1,90 
7. Drugi poslovni odhodki 27.355 12.257 2,23 
8. Finan čni prihodki iz poslovnih terjatev 23.709 29.122 0,81 
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 23.709 29.122 0,81 
9. Finan čni odhodki iz finan čnih obveznosti 3.508 3.016 1,16 
a) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 3.508 3.016 1,16 
10. Finan čni odhodki iz poslovnih obveznosti 27 179 0,15 
a) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev 27 179 0,15 
11. Drugi prihodki 193.014 265.920 0,73 
  - prihodki za kritje stroškov amort.infrast., ki se ne pokriva iz cene 124.232 184.973 0,67 
  - drugi prihodki 68.782 80.947 0,85 
12. Drugi odhodki 21.300 24.589 0,87 
13. Davek iz dobi čka   17.825     
14. Odloženi davki       
15. Čisti poslovni izid obra čunskega obdobja  (1+2+3-4-5-6-7+8-9-10+11-12-13+14) 23.491 -24.447   
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4.2 BILANCA STANJA  
 

v EUR brez centov 

    leto 2007 leto 2006 I 07/06 

  SREDSTVA 13.202.436 11.718.245 1,13 
A. Dolgoročna sredstva 11.604.288 10.623.671 1,09 
I. Neopredmetena sredstva in dolgoro čne AČR 20.017 13.882 1,44 
1. Dolgoročne premoženjske pravice 20.017 13.882 1,44 
II. Opredmetena osnovna sredstva 11.557.465  10.592.506 1,09 
1. Zemljišča in zgradbe 10.081.696 9.362.421 1,08 
a) Zemljišča    106.266 106.266 1,00 
b) Zgradbe 9.975.430 9.256.155 1,08 
3. Druge naprave in oprema 1.287.336 858.127 1,50 
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 188.433 371.958 0,51 
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 188.433 371.958 0,51 
V. Dolgoro čne poslovne terjatve 26.806  17.283 1,55 
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 26.806 17.283 1,55 
B. Kratkoročna sredstva 1.581.255 1.076.665 1,47 
II. Zaloge 95.354 90.956 1,05 
1. Material 95.354 90.956 1,05 
III. Kratkoro čne finan čne naložbe 230.456  78.161 2,95 
2. Kratkoročna posojila 230.456 78.161 2,95 
a) Kratkoročna posojila drugim 230.456 78.161 2,95 
IV. Kratkoro čne poslovne terjatve 1.042.154  744.908 1,40 
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 972.355 689.193 1,41 
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 69.799 55.715 1,25 
V. Denarna sredstva 213.291 162.640 1,31 
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 16.893 17.909 0,94 
  Zabilančna sredstva 127.751 88.020 1,45 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 13.202.436 11.718.245 1,13 
A. Kapital 1.119.086 1.095.595 1,02 
I. Vpoklicni kapital 510.687 510.687 1,00 
1. Osnovni kapital 510.687 510.687 1,00 
II. Kapitalske rezerve 561.029 561.029 1,00 
III. Rezerve iz dobi čka 7.197 6.023 1,19 
1. Zakonske rezerve 7.197 6.023 1,19 
V. Preneseni čisti dobi ček 17.856 42.303 0,42 
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 22.317  -24.447   
B. Rezervacije in dolgoročne PČR 92.416 83.283 1,11 
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 92.416 83.283 1,11 

C. Dolgoročne obveznosti 10.555.885 9.536.884 1,11 
I. Dolgoro čne finan čne obveznosti 63.328  64.190 0,99 
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 63.328 64.190 0,99 
II. Dolgoro čne poslovne obveznosti 10.492.557  9.472.694 1,11 
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 10.492.557 9.472.694 1,11 

Č. Kratkoročne obveznosti 1.279.249 896.877 1,43 
II. Kratkoro čne finan čne obveznosti 3.556  3.246 1,10 
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 3.556 3.246 1,10 
III. Kratkoro čne poslovne obveznosti 1.275.693  893.631 1,43 
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 784.474 496.687 1,58 
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 491.219 396.944 1,24 

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 155.800 105.606 1,48 
  Zabilančne obveznosti 127.751 88.020 1,45 
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4.3 IZKAZ DENARNIH TOKOV 
v EUR brez centov 

    2007 2006 
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     
a)  Postavke iz izkaza poslovnega izida 297.845 -92.222 

  Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz posl. terjatev 3.283.950 2.715.953 
  Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn). in finančni odhodki iz posl. obv. -2.986.105 -2.808.175 
  Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 0   
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij     

  
ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) pslo vnih postavk bilance 
stanja -35.229 -92.222 

  Začetne manj končne poslovne terjatve -325.195 138.362 
  Začetne manj končne aktivne kratk. časovne razmejitve 1.016 6.368 
  Začetne manj končne odložene terjatve za davek 0   
  Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujtev) za prodajo 0   
  Začetne manj končne zaloge -4.398 -17.122 
  Končni manj začetni poslovni dolgovi 261.070 8.300 
  Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 32.278 7.424 
  Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0   

c) Prebitek prejemkov pri poslovanju (a + b) 262.616 51.110 

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU     
a) Prejemki pri naložbenju  18.464 19.417 

  Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje 0 4.394 
  Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0   
  Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 2.500   
  Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju 0 15.023 
  Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0   
  Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 0   
  Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 15.964   
b) Izdatki pri naložbenju -577.487 -313.508 
  Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -10.760 -10.174 
  Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -277.472 -138.516 
  Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju -58.799 -164.818 
  Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0   
  Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 0   

  Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -230.456   
c) Prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b) -559.023 -294.091 

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     
a) Prejemki pri financiranju 293.524 295.047 
  Prejemki od vplačanega kapitala 0   
  Prejemki od povečanja dolgoročnih dolgov za sredstva v upravljanju 293.524 295.047 
  Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti  0   
  Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti  0   
b) b) Izdatki pri financiranju -9.060 -58.530 
  Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -1.298 -1.315 
  Izdatki za vračila kapitala 0   
  Izdatki za odplačila dolgoročnih dolgov za sredstva v upravljanju -5.000 -54.578 
  Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -2.762 -2.637 
  Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti  0   
  Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 0   
c) Prebitek prejemkov pri financiranju (a + b) 284.464 236.517 

Č. Končno stanje denarnih sredstev  213.291 225.234 
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) -11.943 -6.464 
  +     
y) Začetno stanje denarnih sredstev  225.234 231.698 
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4.4 IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
 
Izkaz gibanja kapitala za leto 2007 
 

     v EUR brez centov 

  IZKAZ GIBANJA KAPITALA Osnovni  Kapitalske Zakonske  Presežek Preneseni Čisti poslovni Skupaj 
  ZA LETO 2007 kapital rezerve rezerve iz čisti izid poslovn. kapital 
  KSP LITIJA D.O.O.       prevredn. poslovni izid leta   

  (v EUR brez centov) I/1 II III/1 IV V VI   
A. Začetno stanje v obdobju 510.687  561.029 6.023 0 17.856 0 1.095.595 
                  
B. Premiki v kapital           23.491  23.491 
d) Vnos čistega poslovnega           23.491 23.491 
  izida poslovenga leta               

                  

C. Premiki v kapitalu     1.174      0 1.174 
b) Razporeditev čistega                
  dobička poslovnega leta     1.174       1.174 

                  

Č. Premiki iz kapitala           1.174  1.174 
d) Zmanjšanje čistega dobička                
  kot sestavine kapitala           1.174 1.174 

                  

D. Končno stanje v obdobju 510.687  561.029 7.197 0 17.856 22.317 1.119.086 

 
 
Izkaz gibanja kapitala za leto 2006 
 

     v EUR brez centov 

  IZKAZ GIBANJA KAPITALA Osnovni  Kapitalske Zakonske  Presežek Preneseni Čisti poslovni Skupaj 
  ZA LETO 2006 kapital rezerve rezerve iz čisti izid poslovn. kapital 
  KSP LITIJA D.O.O.       prevredn. poslovni izid leta   

  (v EUR brez centov) I/1 II III/1 IV V VI   

A. Začetno stanje v obdobju 510.687  561.029 6.023 0 42.303 0 1.120.042 
                  
B. Premiki v kapital           -24.447  -24.447 
d) Vnos čistega poslovnega           -24.447 -24.447 
  izida poslovenga leta               

                  

C. Premiki v kapitalu         -24.447  24.447 0 
c) Poravnava izgube         -24.447 24.447   

                  

D. Končno stanje v obdobju 510.687  561.029 6.023 0 17.856 0 1.095.595 
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4.5 IZKAZ BILAN ČNEGA DOBIČKA 
 

Bilančni dobiček v letu 2007 
 
 

v EUR brez centov 

A. Čisti dobiček poslovnega leta 23.491 
B. Čista izguba poslovega leta   
C. Preneseni čisti dobiček preteklih let 17.856 
D. Zmanjšanje kapitalskih rezerv   
E. Zmanjšanje rezerv iz dobička   
F. Povečanje rezerv iz dobička 1.174 
1. Povečanje zakonskih rezerv 1.174 

G.  BILAN ČNI DOBIČEK (A-B+C+D+E-F) 40.173 
 
 

4.6 PREDLOG SKLEPA SKUPŠČINE O RAZPOREDITVI BILAN ČNEGA DOBIČKA 
 
Ugotovitev bilančnega dobička 
 
Bilančni dobiček javnega podjetja za leto 2007 znaša 40.173 EUR in je sestavljen iz prenesenega 
dobička prejšnjih let 17.856 EUR in ostanka čistega dobička tekočega leta 22.317 EUR. 
 
Razporeditev bilančnega dobička 
 
Predlog sklepa: 

1. Na 3. seji Skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic, ki je bila dne 02.04.2007 
je bil sprejet sklep, da se bilančni dobiček poslovnega leta 2006 v višini 17.856 EUR 
nameni za pokrivanje investicije urejanja prekladalne rampe na začasni pretovorni postaji 
Širjava. 

2. Ostali del bilančnega dobička v višini 22.317, ki izvira iz dobička tekočega poslovnega leta, 
se razporedi v druge rezerve iz dobička. 

 
Obrazložitev sklepa: 
Zgoraj navedeni predlog sklepa o delitvi dobička predlagamo zaradi želje po  izboljšanju izvajanja 
dejavnosti na področju gospodarskih javnih služb v Občini Litija in Občini Šmartno pri Litiji ter 
želji po vlaganju v razvoj javnega podjetja.  
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5 RAZKRITJA POSTAVK V RA ČUNOVODSKIH IZKAZIH  

5.1  BILANCA STANJA  
 
Bilanca stanja kaže na dan obračunskega obdobja 31.12.2007 resnično in pošteno sliko 
premoženjskega stanja javnega podjetja. Sestavljena je dvostransko, kar pomeni, da ima dve med 
seboj uravnoteženi strani, na levi strani je prikazano stanje sredstev, na desni strani pa v enakem 
znesku stanje obveznosti do njihovih virov. 
 
Na aktivni strani bilance so sredstva v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 24 
razvrščena na: 

A. dolgoročna sredstva,  
B. kratkoročna sredstva in 
C. kratkoročne aktivne časovne razmejitve. 

 
Na pasivni strani bilance so obveznosti do virov sredstev v skladu s Slovenskim računovodskim 
standardom 24 razvrščene na:  

A. kapital,  
B. rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve, 
C. dolgoročne obveznosti, 
Č.  kratkoročne obveznosti, 
D.  kratkoročne pasivne časovne razmejitve. 

 
 
SREDSTVA (13.202.436 EUR) 
 
Za neposredno uresničevanje gospodarskih ciljev so potrebna sredstva v obliki denarja, stvari in 
pravic. Znesek in sestava sredstev sta odvisni od vrste in obsega dejavnosti družbe. Sredstva stalno 
spreminjajo svojo pojavno obliko, torej se preoblikujejo. Ena se spreminjajo počasneje, druga 
hitreje in jih zato uvrščamo med: 
 

1. dolgoročna sredstva in  
2. kratkoročna sredstva.  

 
Dolgoročna sredstva so sredstva, ki se praviloma preoblikujejo v obdobju, daljšem od leta dni. V 
javnem podjetju jih sestavljajo neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva in  
dolgoročne poslovne terjatve. 
 
Kratkoročna sredstva so sredstva, ki se praviloma preoblikujejo v obdobju, krajšem od leta dni. V 
javnem podjetju jih sestavljajo zaloga materiala, kratkoročne finančne naložbe, kratkoročne 
poslovne terjatve, denarna sredstva in kratkoročne aktivne časovne razmejitve. 
 
Za javno podjetje je značilno, da  glede na vrsto in obseg dejavnosti spada med tiste družbe, pri 
katerih prevladujejo dolgoročna sredstva. Večina sredstev je v lasti Občine Litija in Občine 
Šmartno pri Litiji; to so sredstva infrastrukture ter stanovanjskega in poslovnega fonda, ki sta ga 
občini s pogodbo prenesli v upravljanje javnemu podjetju. Delež infrastrukture v sredstvih je 55,26 
% ali 7.295.164 EUR, delež stanovanj in poslovnih prostorov pa 22,86 % ali  3.018.682 EUR. 
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Obseg in struktura sredstev  tekočega in preteklega leta: 
 
          v EUR brez centov 

POSTAVKA         Preteklo leto           Tekoče leto Indeks
Znesek v % Znesek v % TL/PL

1. Dolgoročna sredstva 10.623.671 90,66 11.604.288 87,90 1,09
2. Kratkoročna sredstva 1.076.665 9,19 1.581.255 11,98 1,47
3. Kratkoročne AČR 17.909 0,15 16.893 0,13 0,94
SKUPAJ 11.718.245 100,00 13.202.436 100,00 1,13 
 
Iz tabele je razvidno, da so se celotna sredstva javnega podjetja v tekočem letu glede na preteklo 
leto povečala za 13 %. Dolgoročna sredstva so se v primerjavi z lanskim letom povečala za 9 %. 
Občina Litija je v letu 2007 prenesla v upravljanje javnemu podjetju objekte in naprave, ki jih je 
zgradila oziroma nabavila občina sama (Pogodba o prenosu vodovoda Vače v lasti Občine Litija in 
v upravljanje – poskusno obratovanje Javnemu podjetju Komunalno stanovanjskemu podjetju 
Litija, d.o.o. št. 355-100/99 – objekti in naprave za celotni vodovod Vače v skupnem znesku 
371.505,20 EUR in Sklep št. 5 z dne 15.2.2008 – dograditev vodovodnega sistema Vače, 
dograditev vodovodnega sistema Konjščica in dograditev kanalizacije Graška cesta v skupnem 
znesku 486.726,65 EUR). Občina Šmartno pri Litiji pa je v letu 2007 prenesla v upravljanje 
javnemu podjetju objekte in naprave, ki jih je zgradila oziroma nabavila sama (Pogodba o prenosu 
vodovoda Vintarjevec – Dom Tisje v upravljanje z enoletnim prehodnim obdobjem Javnemu 
podjetju Komunalno stanovanjskemu podjetju Litija, d.o.o. št. 355-21/2007 – objekti in naprave za 
vodovod Vintarjevec – Dom Tisje v skupnem znesku 114.366,50 EUR in Aneks št. 3 – 7 stanovanj 
na Grumovi cesti 7, 1275 Šmartno pri Litiji).  
Kratkoročna sredstva so se v primerjavi z lanskim letom povečala za 47%, medtem ko so se 
kratkoročne aktivne časovne razmejitve v primerjavi z lanskim letom zmanjšale za 6%. 
 
Podrobni prikazi gibanja sredstev je razviden v nadaljevanju iz tabel, ki so priloge k bilanci stanja. 
 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA (11.604.288 EUR) 
 
Dolgoročna sredstva so sredstva, ki v podjetju delujejo trajneje. Sestavljajo jih neopredmetena in 
opredmetena osnovna sredstva. Zanje je značilno, da imajo koeficient obračanja manjši od ena in 
se v enem letu ne obrnejo niti enkrat. Neopredmetena sredstva se pojavljajo v obliki pravic, 
medtem ko se opredmetena osnovna sredstva pojavljajo v obliki stvari. 
 
I.   Neopredmetena dolgoročna sredstva v lasti podjetja (20.017 EUR) 
 
Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi so izkazane le dolgoročne premoženjske pravice. To 
so naložbe v informacijski sistem in sicer: 

• program za popis stanja na vodovodnih števcih z ročnim terminalom in prenos popisnih 
stanj v program obračun porabljene vode ter program za izpis črtnih kod, 

• programski paket SDMS 97 (GIS – geografski informacijski sistem), 
• alarmiranje preko SMS sporočil ob pojavu alarmnega stanja, oziroma pošiljanje stanje 

nivoja v rezervoarju ob določenih urah, 
• sistem za shranjevanje podatkov – ABC serve WORKGROUP EDITION, 
• program SOPHOS ANTI VIRUS, 
• program knjiga prejete in izdane pošte, 
• program B2 Kadrovske evidenca, 
• program JANA 2005 Standard – javna naročila, 
• program Kom Vode ver. 1.1 – za evidenco kanalske infrastrukture, 
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• programi BASS skladiščno poslovanje, delovni nalogi, upravljanje, izdelava faktur in 
obračun komunalnih storitev ter najemnin - INKASSO, najemnina grobov, osnovna 
sredstva in blagajna. 

 
V letu 2007 ni bilo izvedenih prevrednotovanj neopredmetenih dolgoročnih sredstev.    
 
Neopredmetena  sredstva so v lasti podjetja. V letu 2007 je bil informacijski sistem BASS dodelan 
še na področju obračuna komunalnih storitev in najemnin (INKASSO), konec leta 2007 pa smo se 
odločili še za nabavo programa plače. Program plače konec leta še ni deloval, zato je obravnavan 
kot investicija v teku. Cilj našega podjetja je, da imamo enoten informacijski sistem, kar omogoča 
avtomatično obdelavo podatkov.  
 
Vir financiranja  so bila sredstva amortizacije javnega podjetja. 
 

v EUR brez centov 

Podatki v EUR brez centov 31.12.2007 31.12.2006 I 07/06
Dolgoročne premoženjske pravice 19.674 9.563 2,06
Investicije v teku (program plače) 342 4.319  
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KSP LITIJA D.O.O.             PRILOGA 1 K BILANCI STANJA 
 
PREGLEDNICA GIBANJA NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTE V ZA LETO 2007 – SREDSTVA V LASTI PODJETJA 
 
 

v EUR brez centov 

Nabavna oz. revalorizirana vrednost Premoženjske pravice Investicije v teku Skupaj 
Stanje 1.1.2007 27.570 4.318 31.888 
Povečanja 14.736 10.760 25.496 
Zmanjšanja 0 14.736 14.736 
Prevrednotenja - oslabitve 0 0 0 
Stanje 31.12.2007 42.306 342 42.648 

Popravek vrednosti Premoženjske pravice Investicije v teku Skupaj 
Stanje 1.1.2007 18.007 0 18.007 
Povečanja 0 0 0 
Zmanjšanja 0 0 0 
Amortizacija 4.625 0 4.625 
Prevrednotenja - oslabitve 0 0 0 
Stanje 31.12.2007 22.632 0 22.632 

Neodpisana vrednost Premoženjske pravice Investicije v teku Skupaj 
Stanje 1.1.2007 9.563 4.318 13.881 
Stanje 31.12.2007 19.674 342 20.016 
 
 
V letu 2007 je bilo v neopredmetena osnovna sredstva investirano 10.760 EUR, obračunane amortizacije obstoječih neopredmetenih osnovnih 
sredstev pa 4.625 EUR, kar pomeni, da je podjetje v letu 2007 investiralo za 133 % več sredstev od obračunane amortizacije. 
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II.  Opredmetena osnovna sredstva (11.557.465 EUR) 
  
Razvrščanje in vrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev 
 
Pri evidentiranju opredmetenih osnovnih sredstev v poslovnih knjigah ločimo: 
• opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi in  
• opredmetena osnovna sredstva, ki so usposobljena za uporabo in se tudi uporabljajo. 
 
Javno podjetje nima opredmetenih osnovnih sredstev, ki bi bila usposobljena za uporabo in se 
ne bi uporabljala. 
 
V letu 2007 okrepitev in oslabitev osnovnih sredstev javno podjetje ni izvajalo.  
 
Vsekakor pa je velika verjetnost, da so nekatera osnovna sredstva v upravljanju v poslovnih 
knjigah nerealno izkazana kar narekuje na njihovo ponovno ovrednotenje. Zaradi tega prihaja 
tudi do nerealno izkazanih stroškov amortizacije in nerealne izdelave kalkulacije cene vode. 
 
V okviru bilance stanja pa opredmetena osnovna sredstva izkazujemo po njihovih vrstah in 
sicer: 
Postavka 

BS 
N A Z I V 

II. Opredmetena osnovna sredstva 
1. Zemljišča in zgradbe 
a) Zemljišča 
b) Zgradbe 
2. Druge naprave in oprema 
3. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 
c) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi 
 
 
RAZKRITJE OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV  
 
Opredmetena osnovna sredstva, ki izpolnjujejo pogoje za pripoznanje in so pridobljena od 
drugih oseb, so ob začetnem pripoznanju ovrednotena z nakupno ceno, povečano za  
nevračljive nakupne dajatve ter stroške, ki jih je bilo mogoče pripisati neposredno njegovi 
usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve in zmanjšano za vse 
trgovinske in druge popuste. Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih 
osnovnih sredstev v upravljanju se ne odštevajo od njihove nabavne vrednosti, temveč se 
vštevajo med dolgoročne obveznosti do občin.  
 
Sredstva izdelana v okviru družbe  so ovrednotena na podlagi porabljenega materiala, stroškov 
dela (na podlagi opravljenih ur) in eventuelnih drugih stroškov, to je storitev drugih izvajalcev.  
 
Sredstva infrastrukture, ki so zgrajena po naročilu lastnika in so izkazana kot sredstva v 
upravljanju, so ovrednotena na podlagi potrjenih obračunov s strani nadzornega organa 
določenega s strani lastnika infrastrukture. 
 
Način obračunavanja stroškov amortizacije je opisan pri razkritjih stroškov amortizacije.  
Opredmetena osnovna sredstva so nabavljena pri domačih dobaviteljih. 
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Analitične evidence opredmetenih osnovnih sredstev so vzpostavljene ločeno glede na lastnika 
opredmetenih osnovnih sredstev in sicer posebej za: 
- opredmetena osnovna sredstva podjetja, 
- opredmetena osnovna sredstva v upravljanju v lasti občine Litija in 
- opredmetena osnovna sredstva v upravljanju v lasti občine Šmartno pri Litiji. 
 
Sredstva v lasti občin evidentiramo v poslovnih knjigah kot sredstva v upravljanju na podlagi 
SRS 35. Občina Litija je z javnim podjetjem v letu 2004 podpisala Pogodbo o upravljanju 
objektov, naprav in opreme za potrebe opravljanja dejavnosti javnih gospodarskih služb, 
občina Šmartno pri Litiji  pa v letu 2006.  
Celotnega katastra infrastrukture v upravljanju še ni (izvaja se le kataster novih investicij), ni 
pa tudi ponovnega ovrednotenja sredstev v upravljanju.  
Popis infrastrukturnih objektov (zemljišča, zgradbe) je izveden le na podlagi knjigovodskih 
evidenc.  
 
a) Opredmetena osnovna sredstva (infrastruktura) v upravljanju (10.313.846 EUR) 
 

v EUR brez centov 

Opredmetena osnovna sredstva31.12.2007 Deleži 31.12.2006 Deleži I 07/06

Zgradbe 6.433.097 62,37 5.514.373 58,31 1,17
Stanovanja, poslovni prostori in garaže 3.018.682 29,27 3.203.319 33,88 0,94
Druga oprema 679.766 6,59 372.691 3,94 1,82
Investicije v teku 182.301 1,77 365.825 3,87 0,50

SKUPAJ 10.313.846 100,00 9.456.208 100,00 1,09 
 
V letu 2007 smo v okviru družbe zgradili infrastrukturne objekte in naprave v višini 416.308 
EUR. 
 
Na dan 31.12.2007 je bilo 166.016 EUR obveznosti do dobaviteljev iz naslova dolgov, 
povezanih s pridobitvijo osnovnih sredstev v upravljanju. Roki plačil so v letu 2008. 
V letu 2007 ni bila izvedena ponovna ocenitev osnovnih sredstev infrastrukture.  
 
b) Opredmetena osnovna sredstva v lasti podjetja (1.243.619 EUR) 
 

v EUR brez centov 

Opredmetena osnovna sredstva31.12.2007 Deleži 31.12.2006 Deleži I 07/06

Zemljišča 106.266 8,54 106.266 9,35 1,00
Zgradbe 523.651 42,11 538.463 47,39 0,97
Druga oprema 607.569 48,85 485.436 42,72 1,25
Investicije v teku 6.133 0,49 6.133 0,54 1,00

SKUPAJ 1.243.619 100,00 1.136.298 100,00 1,09 
 
Med osnovnimi sredstvi izkazujemo tudi knjigovodsko vrednost upravne stavbe s 
funkcionalnim zemljiščem v znesku 177.039 EUR, pomožne objekte pri upravni stavbi v 
znesku 83.087 EUR in tri stanovanja v znesku 84.240 EUR. Na navedenih stavbah ni vpisane 
nobene hipoteke.   
 
 
 



LETNO POROCILO 2007 - REVIDIRANO.doc 

 53

Na dan 31.12.2007 obstajajo naslednje obveznosti, povezane s pridobitvijo osnovnih sredstev 
podjetja: 
 

v EUR brez centov 

Vrsta obveznosti Znesek na dan 31.12.2007

1. Obveznosti do Stanovanjskega sklada RS za nakup stanovanj 66.884
2. Obveznosti do dobaviteljev osnovnih sredstev 9.251
     SKUPAJ OBVEZNOSTI 76.135 
 
Pri opredmetenih osnovnih sredstvih podjetja nismo opravljali prevrednotovanj. 
Predujmov za osnovna sredstva ni bilo. 
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KSP LITIJA D.O.O.             PRILOGA 1 K BILANCI STANJA 
 
PREGLEDNICA GIBANJA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETO 2007 – SREDSTVA V LASTI PODJETJA 
 

           v EUR brez centov      

Nabavna oz. revalorizirana vrednost Zemljišča Zgradbe Druga oprema Drobni  inventar Investicije v teku  Skupaj 

Stanje 1.1.2007 106.266 773.053 1.854.600 11.220 6.133 2.751.272 
Povečanja     274.291   282.229 556.520 
Zmanjšanja     79.122 166 282.229 361.517 
Prevrednotenja - oslabitve           0 
Prevrednotenja – okrepitve           0 
Stanje 31.12.2007 106.266 773.053 2.049.769 11.054 6.133 2.946.275 

Popravek vrednosti Zemljišča Zgradbe Druga oprema Drobni inventar Investicije v teku Skupaj 

Stanje 1.1.2007   234.590 1.369.476 10.909   1.614.975 
Povečanja življenske dobe     7.938     7.938 
Zmanjšanja     79.121 166   79.287 
Amortizacija   14.812 159.883 211   174.906 
Prevrednotenja - oslabitve           0 
Prevrednotenja – okrepitve           0 
Stanje 31.12.2007   249.402 1.442.300 10.954   1.702.656 

Neodpisana vrednost Zemljišča Zgradbe Druga oprema Drobni inventar Investicije v teku Skupaj 

Stanje 1.1.2007 106.266 538.463 485.124 311 6.133 1.136.297 
Stanje 31.12.2007 106.266 523.651 607.469 100 6.133 1.243.619 

 
Razmerje oziroma indeks med novimi investicijami v opredmetena osnovna sredstva podjetja (282.229 EUR) ter obračunano amortizacijo obstoječih 
osnovnih sredstev (174.906 EUR) znaša 1,61 kar pomeni, da je podjetje v letu 2007 investiralo 61 % več sredstev (oziroma 107.323 EUR) kot je 
obračunalo amortizacije. V letu 2006 pa je bilo investirano 38.341 EUR več kot je bilo obračunane amortizacije. Med  investicijami so bile 
najpomembnejše: nakup tovornega vozila MAN v znesku 189.868 EUR,  traktorja FENDT v znesku 55.000 EUR, računalniška oprema v skupnem 
znesku 10.082 EUR, oprema za izvajanje zimske službe v znesku 8.225 EUR, generalna obnova smetarske nadgradnje tovornega vozila MAN v 
znesku 7.148 EUR, video nadzorni sistem na pretovorni postaji Širjava v znesku 3.728 EUR, video sistem (2 kameri) za tovorna vozila – smetarja v 
znesku 2.170 EUR, oprema za obdelavo tahografov v znesku 1.140 EUR in druga manjša oprema v skupnem znesku 4.868 EUR. 
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KSP LITIJA D.O.O.             PRILOGA 1 K BILANCI STANJA 
 
PREGLEDNICA GIBANJA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETO 2007 – SREDSTVA V OBČINE LITIJA 
 

     v EUR brez centov 

Nabavna oz. 
revalorizirana vrednost 

Cevovodi, druge 
nepremičnine 

Drugi gradbeni 
objekti 

Stanovanja, poslovni 
prostori 

Druga oprema, DI Investicije v teku Skupaj 

Stanje 1.1.2007 5.810.192 1.681.185 3.945.946 528.903 334.882 12.301.108 
Povečanja 321.935 9.971   189.111 237.778 758.795 
Prenosi v upravljanje 523.717 157.259   177.256   858.232 
Zmanjšanja     197.135   526.277 723.412 
Prenos na Občino Litija         3.959 3.959 
Prevrednotenja - oslabitve           0 
Prevrednotenja – okrepitve           0 
Stanje 31.12.2007 6.655.844 1.848.415 3.748.811 895.270 42.424 13.190.764 

Popravek vrednosti Cevovodi, druge 
nepremičnine 

Drugi gradbeni 
objekti 

Stanovanja, poslovni 
prostori 

Druga oprema Investicije v teku Skupaj 

Stanje 1.1.2007 2.388.410 225.978 986.278 185.540   3.786.206 
Prenosi v upravljanje           0 
Povečanje življenske dobe 1.419 3.841         
Zmanjšanja     92.341     92.341 
Amortizacija 179.205 39.913 64.216 67.333   350.667 
Prevrednotenja - oslabitve           0 
Prevrednotenja – okrepitve           0 
Stanje 31.12.2007 2.566.196 262.050 958.153 252.873   4.039.272 

Neodpisana vrednost Cevovodi, druge 
nepremičnine 

Drugi gradbeni 
objekti 

Stanovanja, poslovni 
prostori 

Druga oprema Investicije v teku Skupaj 

Stanje 1.1.2007 3.421.782 1.455.207 2.959.668 343.363 334.882 8.514.902 
Stanje 31.12.2007 4.089.648 1.586.365 2.790.658 642.397 42.424 9.151.492 

 
V letu 2007 je podjetje investiralo v osnovna sredstva Občine Litija (brez stanovanj in poslovnih prostorov) v višini 237.778 EUR in sicer v vodovodni sistem Litija-Šmartno 116.549 EUR, vodovod 
Kresnice 33.325 EUR, vodovod Vače 18.050 EUR, vodovod Litija – Zgornji Log 8.380 EUR, vodovod Golišče 4.659 EUR, kanalizacijo na Partizanski poti 5.333 EUR, ureditev zbiralnic za odpadke 
1.099 EUR, ureditev prekladalne rampe za odpadke 39.310 EUR, nabava sekalca vej 7.114 EUR (73,60% lastništvo) ter izdelavo dopolnitev IDP ZAPIRANJE DEPONIJE ŠIRJAVA 3.959 EUR. 
Investicija zapiranje deponije Širjava je bila dne 26.09.2007 prenesena na Občino Litija. 
Od obstoječih osnovnih sredstev, prejetih v upravljanje, smo obračunali 286.451 EUR amortizacije od infrastrukture in 64.216 EUR od stanovanj, garaž in poslovnih prostorov. Stroškov amortizacije 
infrastrukture ni bilo mogoče v celoti pokriti s prihodki od opravljanja dejavnosti, zato je bila na podlagi Pogodbe o prenosu sredstev v upravljanje in sklepa Skupnega organa za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic odpisana v breme obveznosti do občine v višini 102.810 EUR.   
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KSP LITIJA D.O.O.             PRILOGA 1 K BILANCI STANJA 
 
PREGLEDNICA GIBANJA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETO 2007 – SREDSTVA V OBČINE ŠMARTNO PRI 
LITIJI 
 

            v EUR brez centov 

Nabavna oz. revalorizirana 
vrednost 

Cevovodi, druge 
nepremičnine 

Drugi gradbeni 
objekti 

Stanovanja, 
poslovni prostori 

Druga oprema Investicije v teku Skupaj 

Stanje 1.1.2007 1.284.287 176.479 440.337 86.936 30.943 2.018.982 
Povečanja 64.406 751   2.552 178.530 246.239 
Prenosi  v upravljanje 57.183 40.028 128.688 17.155   243.054 
Zmanjšanja     23.374   69.596 92.970 
Prenos invest.na Občino Šmartno           0 
Prevrednotenja - oslabitve           0 
Prevrednotenja – okrepitve           0 
Stanje 31.12.2007 1.405.876 217.258 545.651 106.643 139.877 2.415.305 

Popravek vrednosti Cevovodi, druge 
nepremičnine 

Drugi gradbeni 
objekti 

Stanovanja, 
poslovni prostori 

Druga oprema Investicije v teku Skupaj 

Stanje 1.1.2007 752.242 71.140 196.686 57.607   1.077.675 
Prenosi  v upravljanje     128.688     128.688 
Povečanje življenske dobe 509 1.378         
Zmanjšanja     15.101     15.101 
Amortizacija 40.374 4.181 7.354 11.667   63.576 
Prevrednotenja - oslabitve           0 
Prevrednotenja – okrepitve           0 
Stanje 31.12.2007 792.107 73.943 317.627 69.274   1.252.951 

Neodpisana vrednost Cevovodi, druge 
nepremičnine 

Drugi gradbeni 
objekti 

Stanovanja, 
poslovni prostori 

Druga oprema Investicije v teku Skupaj 

Stanje 1.1.2007 532.045 105.339 243.651 29.329 30.943 941.307 
Stanje 31.12.2007 613.769 143.315 228.024 37.369 139.877 1.162.354 

 
V letu 2007 je podjetje investiralo v osnovna sredstva Občine Šmartno pri Litiji v višini 178.530 EUR in sicer v vodovodni sistem Litija-Šmartno 41.805 EUR, vodovodni sistem 
Primskovo 106.262 EUR, kanalizacijo Tomazinova 27.911 EUR in nabava sekalca vej 2.552 EUR (26,40% lastništvo). Od obstoječih osnovnih sredstev, prejetih v upravljanje, smo 
obračunali 63.576 EUR amortizacije in sicer od sredstev infrastrukture 56.222 EUR in 7.354 EUR od stanovanj. Stroškov amortizacije infrastrukture ni bilo mogoče v celoti pokriti 
s prihodki od opravljanja dejavnosti, zato je bila na podlagi Pogodbe o prenosu sredstev v upravljanje in sklepa Skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic odpisana v 
breme obveznosti do občine v višini 21.423 EUR.  
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V. Dolgoročne poslovne terjatve (26.806 EUR) 
 
Javno podjetje je imelo na dan 31.12.2007 za 26.806 EUR dolgoročnih terjatev in sicer vplačani 
prispevek v rezervni sklad za stanovanja in poslovne prostore v večstanovanjskih stavbah v lasti: 

• Občine Litija 26.148 EUR,  
• Občine Šmartno pri Litiji 449 EUR in 
• javnega podjetja 209 EUR.  

Rezervni sklad morajo skladno z določili Stvarnopravnega zakonika (SPZ, Ur.l.RS št 87/2002) in 
Stanovanjskega zakona (SZ 1, Ur.l.RS, št. 69/2003) zbirati vsi lastniki stanovanj z namenom 
poravnave stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav njihovih stanovanj. 
 
 
B. KRATKORO ČNA SREDSTVA (1.581.255 EUR) 
 
I. Zaloge (95.354 EUR) 
 
1. Material (95.354 EUR) 
 
Računovodske usmeritve 
 

Med zaloge materiala so vključene predvsem zaloge materiala in trgovskega blaga (posode za 
odpadke).  
Podjetje izkazuje na zalogah materiala tudi dejansko obnovljene vodomere, ki še niso vgrajeni. 
Zaloga se poveča ob prevzemu obnovljenih števcev in se ovrednoti z dejanskimi stroški obnove, 
zmanjša pa se ob izdaji v uporabo, torej ob vgraditvi tega vodomera. 
Zaloge materiala se izkazujejo po dejanskih nabavnih cenah, ki vključujejo tudi neposredne stroške 
nabave. Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste, ki so priznani na fakturi. Cene materiala se 
na dan 31.12.2007 niso knjigovodsko spreminjale glede na to, da ne gre za bistvene razlike med 
knjigovodsko in tržno vrednostjo. Poraba materiala se obračunava po prvih nabavnih cenah (z 
izčrpavanjem zaloge od prve nabave proti zadnji). Zmanjšanje (poraba) zalog se obračunava 
mesečno (FIFO metoda). 
 
Ob koncu leta se vrednost zalog materiala ni usklajevala s tržno vrednostjo, saj ni šlo za pomembne 
razlike. Komisija za popis materiala je imela nalogo, da ob popisu označi tiste postavke materiala, 
ki bi bistveno odstopale od tržne vrednosti. V takšnem primeru bi nabavna služba preverila tržno 
ceno, vendar do teh primerov ni prišlo. 
 
Predujmov za zaloge materiala ob koncu leta javno podjetje ne izkazuje. 
 
Predstavitev podatkov o presežkih in primanjkljajih in odpisih  
 
Ob popisu zalog materiala je popisna komisija ugotovila za 214 EUR primanjkljajev in za 181 
EUR presežkov. Popisna komisija je ugotovila, da je do večine ugotovljenih nepravilnosti pri 
inventuri prišlo zaradi napak pri izdaji materiala in sicer zaradi napačnega izbora šifre materiala pri 
izdaji (zamenjana šifra izdelka s šifro podobnega izdelka: delavna obleka zamenjana z 
kombinezonom; zamenjava šifer dveh tipov krst): za poravnavo teh razlik smo opravili pobot med 
izdelkoma (višek - manko). Ostale razlike so minimalne.  
 
Na podlagi poročila inventurne komisije je odločitev direktorja, da se knjigovodsko stanje zalog 
uskladi z dejanskim stanjem pri popisu. 
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Razčlenitev zalog in predstavitev knjigovodskih vrednosti: 
 

      v EUR brez centov 

VRSTA ZALOGE 31.12.2007 31.12.2006 I 07/06
Zaloga materiala 92.089 88.065 1,05
Zaloga drobnega inventarja 3.265 2.891 1,13
SKUPAJ 95.354 90.956 1,05 
 
 
III. Kratkoro čne finančne naložbe (230.456 EUR) 
 
Med kratkoročnimi finančnimi naložbami je evidentirano le kratkoročno posojilo v višini 230.456 
EUR, ki predstavlja kratkoročne presežke denarnih sredstev. Presežek denarnih sredstev je 
posledica nakazil občin za financiranje infrastrukturnih sredstev, katerih obveznosti do 
dobaviteljev zapadejo v letu 2008 in izplačilo plače v letu 2008 za mesec december 2007. 
 

    v EUR brez centov 

Naziv banke ali dolžnika Znesek posojila Obr. mera Zapadlost Tveganje
NLB d.d. Ljubljana 150.000 4,15% 2008 NE
NLB d.d. Ljubljana 80.456 4,00% 2008 NE  
 
 
IV. Kratkoro čne poslovne terjatve (1.042.154 EUR) 
 
1. Kratkoro čne poslovne terjatve do kupcev (972.355 EUR) 
 
Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, 
ob predpostavki, da bodo poplačane.  
 
Javno podjetje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do kupcev izkazuje naslednje vrste 
terjatev:   
 

v EUR brez centov 

VRSTE KRATKORO ČNIH TERJATEV 31.12.2007 31.12.2006 I 07/06
Kratkoro čne terjatve do kupcev 1.035.295 736.273 1,41
- terjatve do občanov 647.028 522.914 1,24
- terjatve do občin - lastnikov podjetja 277.825 94.263 2,95
- terjatve do drugih kupcev 110.442 119.096 0,93 
 
Iz evidence poslovnih terjatev do kupcev lahko ugotovimo, da so se te v primerjavi z letom 2006 
povečale. Terjatev, ki so na dan 31.12.2007 zapadle v plačilo je 474.205 EUR, od tega nad eno leto 
234.072 EUR. Ugotavljamo, da nekaj stalnih dolžnikov svoje dolgove povišuje iz leta v leto in so v 
postopku prisilne izterjave preko sodišča.  
 
Preglednica gibanja popravka terjatev (62.940 EUR) 
 

v EUR brez centov 

Naziv Začetno st. Odpisi Novi popr. vred. Končno st.
Popravek vrednosti dvomljivih terjatev 46.809 1.863 17.643 62.589
Popravek vrednosti spornih terjatev 271 68 148 351
Popravek vrednosti drugih terjatev  
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Pri terjatvah do občanov za komunalne storitve je izterjava dolgov zaradi velikega števila 
uporabnikov, nizkih zneskov in specifičnih primerov otežkočena.   
 
Podjetje oblikuje 100% popravek vrednosti terjatev glede na starost terjatev do kupcev, ki so 
izkazane na kontu 120 in sicer v višini vseh tistih odprtih terjatev ob koncu leta, pri katerih je od 
zapadlosti v plačilo preteklo več kot eno leto. Vključene so terjatve, ki vplivajo na rezultat družbe. 
 
Na dan 31.12.2007 je imelo javno podjetje  naslednjo strukturo poslovnih terjatev po zapadlosti: 
 

             v EUR brez centov 

OBDOBJE Nezapadle 0 - 30 31 - 60 61 - 90 91 - 180181 - 1 letanad 1 letom

Znesek odprtih terjatev do občanov 234.745 47.645 25.161 18.912 48.496 56.668 215.401
Znesek odprtih terjatev do drugih 326.345 31.841 3.283 775 1.663 5.689 18.671
SKUPAJ 561.090 79.486 28.444 19.687 50.159 62.357 234.072 
 
Podjetje svojih terjatev nima posebej zavarovanih. 
 
 
2. Kratkoro čne poslovne terjatve do drugih (69.799 EUR) 
 
Javno podjetje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do drugih v bilanci stanja izkazuje 
naslednje vrste terjatev:   
 

v EUR brez centov 

VRSTE KRATKORO ČNIH TERJATEV 31.12.2007 31.12.2006 I 07/06
Kratkoročne terjatve do države za davke 62.720 43.520 1,44
Druge kratkoročne terjatve 7.079 12.195 0,58
SKUPAJ 69.799 55.715 1,25 
 
 
V. Denarna sredstva (213.291 EUR) 
 
Na dan 31.12.2007 je imelo javno podjetje na transakcijskem računu 58.291 EUR denarnih 
sredstev in za 155.000 EUR depozitov na odpoklic pri NLB d.d. Ljubljana. Ta sredstva lahko 
podjetje dvigne z enodnevnim zamikom. Z gotovino in čeki javno podjetje ni razpolagalo. 
 
 
C. KRATKORO ČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (16.893 EUR) 
 
V tej postavki je prikazano 14.591 EUR, ki jih mora za II. polletje 2007 Občina Šmartno pri Litiji 
nakazati javnemu podjetju na podlagi Pogodbe in dodatka k pogodbi o sofinanciranju stroškov 
odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališču Ostri Vrh št. 28/2004. 2. člen navedene pogodbe 
Občino Šmartno pri Litiji zavezuje, da bo Javnemu podjetju Komunalno stanovanjskemu podjetju 
Litija, d.o.o. poravnala razliko med zaračunanimi stroški deponiranja na Ostrem vrhu in v ta namen 
zbranimi sredstvi od uporabnikov storitev ravnanja z odpadki. 
Ostalo pa so kratkoročno odloženi stroški, ki predstavljajo izdatke povezane s poslovnimi učinki v 
naslednjem obdobju. Postavke so utemeljene z računi za vnaprej plačane naročnine in 
zavarovalnine. Te ob plačilu ne pomenijo stroška za obdobje 2007 in ne vplivajo na poslovni izid 
leta 2007. 
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (13.202.436 EUR) 
 
A. KAPITAL (1.119.086 EUR) 
 
Celotni kapital javnega podjetja  na dan 31.12.2007 znaša 1.119.086 EUR. V letu 2007 se je v 
primerjavi z letom 2006 povečal za 2,14 %. Povečanje kapitala je posledica dobrega poslovanja 
javnega podjetja v letu 2007.  
 
Vse kapitalske postavke se delijo na lastnike (Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji) v skladu z 
deleži v osnovnem kapitalu, ki je določen v Pogodbi o razdružitvi skupnega premoženja občin 
Litija in Šmartno pri Litiji in Sklepu Okrožnega sodišča v Ljubljani Srg 2005/04433, št. vložka 
1/08333/00. 
 
I. Vpoklicani kapital (510.687 EUR) 
 
1. Osnovni kapital (510.687 EUR) 
 
Osnovni kapital je registriran pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Srg 2005/04433, št. vložka 
1/08333/00 in znaša 510.687 EUR (122.381 tisoč SIT). Po navedenem sklepu sta ustanovitelja 
javnega podjetja Občina Litija (ustanovitveni kapital 375.866 EUR) in Občina Šmartno pri Litiji 
(ustanovitveni kapital 134.821 EUR). V letu 2007 javno podjetje ni izvedlo vpisa sprememb 
zneskov osnovnega kapitala in osnovnih vložkov zaradi prehoda na euro, tako da je na dan 
31.12.2007 v Sodnem registru Republike Slovenije še vedno vpisano osnovni kapital v tolarjih.  
 
II. Kapitalske rezerve (561.029 EUR) 
 
Javno podjetje je na podlagi 6. točke prvega odstavka 64. člena ZGD-1  preknjižila splošni 
prevrednotovalni popravek kapitala, izkazan v bilanci stanja za leto 2005, na novo postavko 
»kapitalske rezerve«. Navedena sredstva so posledica opravljene revalorizacije osnovnega kapitala 
v letih od 1993 do 2001. 
 
III. Rezerve iz dobička (7.197 EUR) 
 
1. Zakonske rezerve (7.197 EUR) 
 
Zakonske rezerve na dan 31.12.2007 znašajo 7.197 EUR in so nastale z razporeditvijo 5% čistega 
dobička poslovnega izida leta 2004 v višini 1.938 EUR, 5% čistega dobička poslovnega leta 2005 v 
višini 4.085 EUR in 5% čistega dobička poslovnega leta 2007 v višini 1.174 EUR. Zakonske 
rezerve so oblikovane na podlagi 64. člena Zakona o gospodarskih družbah.  
Zakonske rezerve iz dobička so namensko zadržan del čistega dobička, ki služi poravnavanju 
možnih izgub v prihodnjih letih in povečanju osnovnega kapitala ter se oblikujejo iz čistega 
dobička, dokler kapitalske in zakonske rezerve ne dosežejo 10% vrednosti osnovnega kapitala ali 
vrednosti določene s statutom družbe. 
 
V. Preneseni čisti dobiček (17.856 EUR) 
 
V tej postavki so izkazani preneseni (nerazporejeni) čisti dobički iz preteklih let. 
 
V poslovnem letu 2007 je Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic na 3. seji, ki je bila 
dne 02.04.2007 sprejel sklep, da se bilančni dobiček v višini 17.856 EUR nameni za pokrivanje 
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investicij urejanja prekladalne rampe na začasni pretovorni postaji Širjava (infrastrukturno 
sredstvo). Na podlagi tega sklepa bo javno podjetje v letu 2008 preneseni čisti dobiček v višini 
17.856 EUR namenil za investicijo urejanja prekladalne rampe na začasni pretovorni postaji 
Širjava.  
 
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta (22.317 EUR) 
 
V letu 2007 je javno podjetje ustvarilo čisti dobiček v višini 23.491 EUR. Na podlagi 64. Člena 
Zakona o gospodarskih družbah je podjetje 5% dobička (1.174 EUR) uporabilo za oblikovanje 
zakonskih rezerv. 
 
Preostali del dobička poslovnega leta v znesku 22.317 EUR je izkazan v tej postavki in je sestavni 
del bilančnega dobička. Bilančni dobiček na dan 31.12.2007 znaša 40.173 EUR. 
 
V kolikor bi javno podjetje v letu 2007 opravilo splošno prevrednotenje kapitala s stopnjo rasti 
življenjskih potrebščin (5,6%), bi izkazalo čisto izgubo v višini 38.520 EUR (brez upoštevanja 
vpliva na obračun davka od dobička pravnih oseb).  
 
 
B. REZERVACIJE IN DOLGORO ČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  (92.416 EUR) 
    
Novi SRS 2006 določajo, da je namen rezervacij zbrati in prikazati zneske, ki bodo v prihodnosti 
omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma odhodkov. Med takšne rezervacije spadajo na 
primer rezervacije za reorganizacijo, za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb in rezervacije za 
dolgoročne zaslužke kot so jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. 
 
Javno podjetje ima oblikovane rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi v višini 
92.416 EUR. Oblikovane rezervacije 31.12.2006 v višini 83.283 EUR so se v letu 2007 zmanjšale 
za nastale stroške jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi v višini 17.916 EUR in se na novo 
oblikovale na dan 31.12.2007 v višini 27.049 EUR. V aprilu 2007 je bilo zaradi prenehanja 
delovnega razmerja (delovno mesto direktorja) na podlagi Pogodbe o zaposlitvi izplačana 
odpravnina poslovodni osebi v znesku 9.270 EUR.  Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 
ob upokojitvi so se v letu 2007  v primerjavi z letom 2006 povečale za 10,97%.  
 
 
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  (10.555.885 EUR) 
 
I. Dolgoročne finančne obveznosti (63.328 EUR) 
 
Med dolgoročne finančne obveznosti je evidentirano posojilo Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije, Javnega sklada, ki ga je javno podjetje pridobilo na podlagi predhodnega sklepa 
Občinskega sveta Občine Litija za nakup treh neprofitnih stanovanj. 
Med dolgoročnimi dolgovi so izkazani zneski, ki zapadejo v obdobju daljšem od enega leta, 
preostali zneski teh dolgov pa se izkazujejo med kratkoročnimi dolgovi. 
 
Na dan 31.12.2007 je imelo javno podjetje naslednja finančna posojila: 
 

v EUR brez centov 

NAZIV BANKE ALI UPNIKA ZNESEK DOLGA OBR. MERA ZAPADLOS T TVEGANJE

Stanovanjski sklad 63.328 TOM + 1,95% 30.6.2027 NE  
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Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. ima dolgoročni finančni dolg 
zavarovan z menicami z menično izjavo za unovčenje ter poroštvom Občine Litija.  
 
II. Dolgoročne poslovne obveznosti  (10.492.557 EUR) 
 
V skladu s SRS 35 mora javno podjetje med dolgoročnimi poslovnimi dolgovi izkazovati vse 
obveznosti iz naslova sredstev prejetih v upravljanje ter vse dotacije namenjene za nabavo, 
razširitev ali obnovo sredstev v upravljanju. Dolgoročni dolgovi za sredstva prejeta v upravljanje 
ne zapadejo v plačilo temveč v bilanci predstavljajo protipostavko (vir) za sredstva prejeta v 
upravljanje. Dolgoročni poslovni dolgovi do občine se zmanjšujejo z vlaganjem sredstev v nove 
investicije. 
 
Dolgoročni dolgovi do Občine Litija (9.303.273 EUR)  
 
Obveznosti do Občine Litija so se v letu 2007 povečale in sicer predvsem zaradi prenosa sredstev 
infrastrukture v upravljanje, ki jih je gradila ali nabavila občina sama in jih  prenesla v upravljanje 
javnemu podjetju v skupnem znesku 858.232 EUR (vodovodni sistem Vače v vrednosti 521.478 
EUR, vodovodni sistem Konjšica v vrednosti 151.269 EUR in kanalizacija Graška v vrednosti 
185.485 EUR). 
Poleg tega je Občina Litija nakazala javnemu podjetju investicijski transfer za zamenjavo azbestno 
cementnih cevi na vodovodu Litija v višini 50.000 EUR, investicijski transfer za izdelavo projektne 
dokumentacije za vodooskrbo Zgornjega Loga v višini 8.380 EUR, investicijski transfer za nakup 
stroja za rezanje vej v višini 7.114 EUR in investicijski transfer za izvedbo nadstreška na začasni 
pretovorni postaji Širjava v višini 10.360 EUR. 
 
Obveznosti do Občine Litija so se povečale tudi zaradi plačanih sredstev uporabnikov vode za 
investicijsko vzdrževanje vodovoda, plačanega priključnega prispevka na vodovodni sistem ter 
obračunane amortizacije sredstev v upravljanju (sredstva infrastrukture in stanovanjsekga in 
poslovnega fonda). Obračunane amortizacije sredstev v upravljanju (sredstva infrastrukture in 
stanovanjskega in poslovnega fonda) je bilo 350.667 EUR, vendar cena posameznih storitev ni 
pokrila celotnih stroškov amortizacije, zato je bila na podlagi pogodbe o prenosu sredstev in sklepa 
Skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic odpisana v višini 102.810 EUR. 
 
Javno podjetje je v septembru 2007 na podlagi Pogodbe o prenosu denarnih sredstev iz naslova 
sredstev amortizacije stanovanjskega in poslovnega fonda v lasti Občine Litija za leto 2005 št. 362-
38/02-06 in Zahtevka za nakazilo sredstev iz sredstev amortizacije št. 350-1/2007 nakazalo 5.000 
EUR. 
 
Dolgoročni dolgovi do občine Litija iz naslova prejetih sredstev v upravljanje so na dan 31.12.2007 
izkazani v višini 9.303.273 EUR, kar je za 788.372 EUR več kot v letu 2006. 
 
Dolgoročni dolgovi do Občine Šmartno pri Litiji (1.189.284 EUR) 
 
Obveznosti do Občine Šmartno pri Litiji so se povečale zaradi investicijskega transfera za 
izgradnjo tlačnega vodovoda s prečrpališčem za vodovod Primskovo v višini 104.331 EUR in 
investicijskega transfera za nadaljevanje obnove dotrajane kanalizacije na Tomazinovi ulici v 
Šmartnem pri Litiji v višini 22.855 EUR.  
 
Obveznosti do Občine Šmartno pri Litiji so se povečale tudi zaradi plačanih sredstev uporabnikov 
vode za investicijsko vzdrževanje vodovoda, plačanega priključnega prispevka na vodovodni 
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sistem ter obračunane amortizacije sredstev v upravljanju (sredstva infrastrukture in 
stanovanjsekega in poslovnega fonda). Obračunane amortizacije sredstev v upravljanju (sredstva 
infrastrukture in stanovanjskega in poslovnega fonda) je bilo 63.576 EUR, vendar cena 
posameznih storitev ni pokrila celotnih stroškov amortizacije, zato je bila na podlagi pogodbe o 
prenosu sredstev in sklepa Skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic odpisana v 
višini 21.423 EUR. 
 
Dolgoročni dolgovi do Občine Šmartno pri Litiji iz naslova prejetih sredstev v upravljanje so na 
dan 31.12.2007 izkazani v višini 1.189.284 EUR, kar je za 231.492 EUR več kot na dan 
31.12.2006. 
 
 
Č. Kratkoro čne obveznosti (1.279.249 EUR) 
 
II. Kratkoro čne finančne obveznosti (3.556 EUR) 
 
Tu so evidentirani zneski  posojila Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Javnega sklada, ki 
zapade v plačilo v letu 2008. Javno podjetje je navedeno posojilo pridobilo na podlagi predhodnega 
sklepa Občinskega sveta Občine Litija za nakup treh neprofitnih stanovanj 
 
III. Kratkoro čne poslovne obveznosti (1.275.693 EUR) 
 
Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi so v knjigah izkazani zneski iz ustreznih listin na dan 
nastanka, ki v primeru kratkoročnih poslovnih dolgov dokazujejo prejem proizvoda ali storitve. 
Kratkoročnih poslovnih obveznosti tujih oseb na dan 31.12.2007 nismo imeli.  
 
2.   Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (784.474 EUR) 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v javnem  podjetju  obsegajo naslednje postavke: 
 

             v EUR brez centov 

KRATKORO ČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 31.12.2007 31.12.2006 I 07/06

1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva 175.267 72.100 2,43
2. Kratkoročne obveznosti do drugih dobaviteljev 609.207 424.587 1,43
    SKUPAJ 784.474 496.687 3,87
 
 
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti  (491.219 EUR) 
 
Druge kratkoročne finančne in poslovne obveznosti v Javnem podjetju Komunalno stanovanjskem 
podjetju Litija d.o.o. obsegajo naslednje postavke: 
 

v EUR brez centov 

DRUGE KRATKORO ČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI31.12.2007 31.12.2006 I 07/06
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 69.315 70.811 0,98
Kratkoročne obveznosti do države 58.948 42.803 1,38
 - za pobrane okoljske dajatve 27.822 28.663 0,97
 - za obveznosti do države 31.126 14.140 2,20

Druge kratkoročne obveznosti 362.956 283.330 1,28
SKUPAJ 491.219 396.944 1,24 
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D) KRATKORO ČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (155.800 EUR) 
 
Med kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami so evidentirana neporabljena sredstva 
najemnin stanovanj, garaž in poslovnih prostorov. Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji sta 
lastnici stanovanj, poslovnih prostorov ter garaž in prejemata od najemnikov najemnine. Glede na 
to, da sredstva najemnin v letu 2007 niso bila v celoti porabljena, bodo le ta razdeljena s planom za 
leto 2008 in sicer Občini Litija v višini 52.369 EUR  SIT ter Občini Šmartno pri Litiji v višini 
29.326 EUR. 
 
Med kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami so evidentirana tudi sredstva za zamenjavo 
vodomera (prispevek za vzdrževanje vodomera) v višini 49.993, ki niso bila porabljena v letu 
2007. Prispevek za vzdrževanje vodomera temelji na zakonski zahtevi, da se vodomer zamenja 
(umeri) vsakih pet let. 
 
Med kratkoročne pasivne časovne razmejitve pa so evidentirana še sredstva v višini 9.891 EUR za 
pokrivanje stroškov, ki bodo najverjetneje nastali v letu 2008 v zvezi z ravnanjem odložene 
azbestnocementne kritine, ki so jo lastniki hiš po neurju v letu 2006 in sklepu Občine Litija 
pripeljali na pretovorno postajo na Širjavo, kratkoročno odloženi prihodki v skupni višini 14.110 
EUR (pavšalno zaračunana voda v mesecu decembru 2007 za vodovodni sistem Vintarjevec – 
Dom Tisje v znesku 300 EUR in zaračunano poskusno obratovanje Čistilne naprave Litija Občini 
Litija v znesku 13.810 EUR), za katere so bili v letu 2008 izstavljeni dobropisi, vnaprej vračunani 
stroški v skupni višini 101 EUR in DDV od danih predujmov v višini 10 EUR. 
 

5.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
 
PRIHODKI  
 
Računovodska usmeritev 

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s 
povečanjem sredstev 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 na kupca prenesel vsa tveganja. 
 
Razčlenitev posameznih vrst prihodkov   
Razčlenjene so le tiste vrste prihodkov, ki predstavljajo pomembne zneske. V okviru razkrivanja 
postavk izkaza poslovnega izida, so prihodki razkriti po njihovih naravnih vrstah (razčlenitev po 
posameznih dejavnostih in po posameznih občinah je prikazana v okviru dodatnih razkritij, ki so 
določena za javna podjetja). 
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1. Čisti prihodki od prodaje (3.193.097 EUR) 
 

            v EUR brez centov 

Konto Naziv Leto 2007 Leto 2006 I 07/06
7600 Prihodki od prodaje proizvodov - vode, zabojniki 319.563 258.076 1,24

7601, 7606 Prihodki od prodaje storitev 2.589.483 2.007.760 1,29
7602 Prihodki od prodaje odpadkov 4.125 5.066 0,81
7603 Prihodki od zamenjave števcev 10.449 67.538 0,15
7604Prihodki od najemnin stanovanj, garaž in poslovnih prostorov 228.669 231.171 0,99
7605 Prihodki od najemnin grobov 40.808 39.553 1,03

SKUPAJ 3.193.097 2.609.164 1,22
 
Prihodki gospodarskih javnih služb znašajo 2.308.097 EUR ali 72,30 %, prihodki drugih dejavnosti 
pa 884.578 EUR 27,70 %. 
 
 
2. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve (259.099 EUR) 
 

            v EUR brez centov 

Konto Naziv Leto 2007 Leto 2006 I 07/06
7900 Gradnja - izdelava osnovnih sredstev v lastni režiji 259.099 444.099 0,58

 
Po opredelitvi iz Slovenskih računovodskih standardov se tu evidentirajo prihodki od proizvodov 
in storitev, ki jih podjetje ustvari oziroma opravi in nato zajame med svoja opredmetena osnovna 
sredstva. V našem primeru so to investicije v infrastrukturo, ki jih je javno podjetje izvedlo samo in 
so prikazana kot  povečanje opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju. 
 
 
3. Drugi poslovni prihodki  (2.563 EUR) 
 

            v EUR brez centov 

Konto Naziv Leto 2007 Leto 2006 I 07/06
7690 Prevrednotovalni poslovni prihodki (oprema) 2.500
7691 Popravki vrednosti terjatev 63 127 0,50

SKUPAJ 2.563 127 20,18
 
V letu 2007 je javno podjetje, po predhodni pridobitvi soglasja Skupnega organa za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic, prodalo osnovno sredstvo tovorno vozilo TAM 190 T po ceni 2.500 EUR.  
 
 
8. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (23.709 EUR) 
 

            v EUR brez centov 

Konto Naziv Leto 2007 Leto 2006 I 07/06
7770, 7772 Obresti od kratkoročnih terjatev 3.291 1.141 2,88

7771 Zamudne obresti 20.418 27.981 0,73
SKUPAJ 23.709 29.122 0,81
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11. Drugi  prihodki (193.014 EUR) 
 

            v EUR brez centov 

Konto Naziv Leto 2007 Leto 2006 I 07/06
782 Drugi finančni prihodki (popusti, obresti avista) 10.579 15.842 0,67
785 Subvencije, dotacije in podobni prihodki 38.407 24.268 1,58
786 Prejete odškodnine (od zavarovalnic) 4.211 22.473 0,19

7873Prihodki v breme obv. do občine za pokrivanje stroškov amort. 124.232 184.973 0,67
787 Drugi prihodki (plačane sodne takse, stroški opomina, ipd) 15.585 18.364 0,85

SKUPAJ 193.014 265.920 0,73
 
Cene komunalnih storitev v letu 2007 niso zadoščale za pokrivanje celotne amortizacije 
infrastrukturnih objektov, zato je javno podjetje na podlagi Pogodbe o prenosu sredstev v 
upravljanje in na podlagi sklepa Skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic 
nadomestilo v breme izrednih prihodkov in ustreznega zmanjšanja obveznosti do občin v znesku 
124.232 EUR amortizacije in sicer za: 
 

• Občino Litija 102.809 EUR in 
• Občino Šmartno pri Litiji 21.423 EUR. 
 
Prihodki v breme obveznosti do občin so prikazani na kontu 7873. 
 
Na konto 785 so knjiženi prihodki iz naslova subvencij, dotacij in podobni prihodki v skupni višini 
38.407 EUR in vključujejo nakazilo Občine Šmartno pri Litiji za sofinanciranje stroškov odlaganja 
komunalnih odpadkov na odlagališču Ostri Vrh št. 28/2004 v višini 21.236 EUR, nakazilo Občine 
Šmartno pri Litiji za pokrivanje vodooskrbe za uporabnike v naselju Mišji Dol v višini 10.000 
EUR, nakazilo donacije podjetja Spar za ureditev otroškega igrišča na Rozmanovem trgu v Litiji v 
višini 4.000 EUR in nakazilo Zavoda RS za zaposlovanje za novo zaposlene delavce (Doblekar, 
Berčon, Zagorc) v višini 3.171 EUR.  
 
V letu 2007 je bilo od Zavarovalnice Triglav d.o.o. Ljubljana, pri kateri ima javno podjetje 
zavarovano premoženje in odgovornost, na podlagi vloženih zahtevkov nakazano za 4.211 EUR 
odškodnin. 
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ODHODKI  
 
4. Stroški blaga, materiala in storitev (1.942.862 EUR) 
 
a) Stroški porabljenega materiala (446.959 EUR) 
 
Računovodske usmeritve 
Stroški materiala se izkazujejo v skladu s FIFO metodo, to pomeni, da se poraba materiala  
obračunava po prvih nabavnih cenah (z izčrpavanjem zalog od prve nabave proti zadnji). 
 
Razčlenitev stroškov materiala in predstavitev knjigovodskih podatkov  
 

            v EUR brez centov 

Konto Naziv Leto 2007 Leto 2006 I 07/06
400 Stroški materiala 81.862 79.214 1,03
401 Stroški pomožnega materiala 194.828 162.341 1,20
402 Stroški energije 101.233 82.442 1,23
403 Stroški nadomestnih delov za vzdrževanje 8.963 19.561 0,46
404 Odpis drobnega inventarja 17.147 13.144 1,30
405 Stroški iz naslova popisnih razlik 33 6 5,50
406 Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 17.806 14.255 1,25
407 Drugi stroški materiala 25.087 5.159 4,86

SKUPAJ 446.959 376.122 1,19
 
b) Stroški storitev (1.495.903 EUR) 
 
K stroškom storitev je vključeno tudi vse investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov, če pri 
tej obnovi ne prihaja do pomembnih izboljšav v delovanju teh objektov oziroma do podaljšanje 
dobe koristnosti celotnega objekta. 
 
Razčlenitev stroškov storitev in predstavitev knjigovodskih podatkov 
 

            v EUR brez centov 

Konto Naziv Leto 2007 Leto 2006 I 07/06
410 Stroški storitev pri proizvajanju proizvodov opravljanju storitev 1.009.096 915.356 1,10
411 Stroški prevoznih storitev 132.507 128.307 1,03
412 Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem OOS 125.505 147.156 0,85
413 Najemnine 14.773 14.773 1,00
414 Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 8.863 4.805 1,84
415 Stroški plačilnega prometa, bančnih stor. ter zavarov. premije 50.298 43.643 1,15
416 Stroški intelektualnih in osebnih storitev 62.404 64.252 0,97

* stroški revizije, davčnega in drugega svetovanja 8.680 6.835 1,27
* stroški drugih intelektualnih in osebnih storitev 53.724 57.417 0,94

417 Stroški reklame in reprezentance 6.780 5.151 1,32
418 Stroški storitev fizičnih oseb 43.347 29.628 1,46
419 Stroški drugih storitev 42.330 42.460 1,00

SKUPAJ 1.495.903 1.395.531 1,07
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5. Stroški dela (1.021.610 EUR) 
 
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko  podjetje Litija, d.o.o. obračunava stroške dela v skladu s 
Kolektivno pogodbo za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in vodnega 
gospodarstva ter Podjetniško kolektivno pogodbo. V skladu z določbami teh kolektivnih pogodb in 
svojimi splošnimi akti je vsako delovno mesto  razvrščeno v ustrezni tarifni in plačilni razred in 
ovrednoteno z ustreznim koeficientom, ki odraža razmerje do najenostavnejšega dela. Plača 
zaposlenega je sestavljena iz osnovne plače, dodatka za minulo delo, dodatka za delovne pogoje ter 
iz dela za poslovno in individualno uspešnost delavcev.  
Povprečna bruto plača na zaposlenega (za delavce, ki prejemajo plačo po kolektivni pogodbi), je za 
leto 2007 znašala 1.114 EUR in je za 13,25 % nižja od republiškega povprečja. Povprečna bruto 
plača vseh zaposlenih pa je znašala 1.171 EUR in je za 8,81 % nižja od republiškega povprečja. 
Vsem zaposlenim je bil v letu 2007 izplačan regres za letni dopust v bruto znesku 875 EUR 
(skladno s Podjetniško kolektivno pogodbo). 
 
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. je v letu 2007 obračunalo za 
760.195 EUR bruto plač in nadomestil plač, stroški socialnih zavarovanj  so znašali 123.005 EUR, 
drugi stroški dela pa 138.410 EUR. 
 
Znesek drugih stroškov dela se sestoji iz naslednjih postavk (138.410 EUR): 
 

         v EUR brez centov 

NAZIV Leto 2007 Leto 2006 I 07/06
Regres za letni dopust 45.892 43.373 1,06
Prevozi na delo in iz dela 30.974 26.019 1,19
Prehrana med delom 36.567 34.619 1,06
Jubilejne nagrade, odpravnine 0 1.270 0,00
Drugi stroški dela 24.977 38.015 0,66
SKUPAJ 138.410 143.296 0,97 
 
Direktor javnega podjetja je edini član uprave in prejema plačo na podlagi Pogodbe o zaposlitvi, ki 
jo je z njim sklenil župan Občine Litija. Dne 28.02.2007 je bil s sklepom Skupnega organa za 
izvrševanje ustanoviteljskih pravic št. 100-14/2006-1 imenovan novi direktor javnega podjetja. 
Novi direktor javnega podjetja je na podlagi Pogodbe o zaposlitvi št. 100-14/2006-3, ki jo je z njim 
sklenil Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic, začel funkcijo direktorja opravljati dne 
19.03.2007.  
Skupne bruto plače obeh direktorjev javnega podjetja so za leto 2007 znašale 37.080 EUR. 
Skladno z navedeno pogodbo je bil novemu direktorju izplačan tudi regres za letni dopust v bruto 
znesku 875 EUR. Direktor v letu 2007 ni prejel nobenih sejnin, nagrad ali deležev v dobičku. V 
letu 2007 je bila veljavna ena Pogodba o zaposlitvi, za katero ne velja tarifni del kolektivne 
pogodbe, z zaposlenimi v podjetju. Izplačila plač po navedeni pogodbi so znašala v bruto znesku 
27.171 EUR.  
V letu 2007 javno podjetje ni izplačevalo sejnin. 
 
Nihče od zaposlenih v podjetju v letu 2007 ni vložil nobenih zahtev za kakšna dodatna izplačila na 
podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta oziroma pogodbe o zaposlitvi, s katerimi se 
podjetje ne strinja. 
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6. Odpisi vrednosti (613.504 EUR) 
 
a) Amortizacija (593.774 EUR) 
 
Amortizacija se obračunava od vrednosti neopredmetenih dolgoročnih 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. Osnova za 
amortizacijo je enaka nabavni vrednosti osnovnih sredstev.   
Osnovna sredstva podjetja se amortizirajo po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju vsakega 
posameznega osnovnega sredstva in so po pomembnejših vrstah osnovnih sredstev sledeče:  
 

Skupina osnovnih sredstev Amortizacijska stopnja  
Premoženjske pravice od 10% do33,33 % 
Gradbeni objekti  od 1,3 % do 4 % 
Gradbeni objekti – infrastruktura  Od 2 % do 12,5 % 
Cevovodi, omrežja  od 2 % do 12,5 % 
Oprema   od 5 % do 33,33 % 
Tovorna vozila in gradbena mehanizacija od 12 % do 25 % 
Transportna oprema in osebni avtomobili  od 12,5 % do 30 % 
Računalniška oprema od 20 % do 33,33 % 
Drobni inventar  50 % 

 
Amortizacijske stopnje za istovrstna sredstva so enake, ne glede na lastnika.   
Pri vseh sredstvih se za obračun stroškov amortizacije za posamezno poslovno leto ter v 
obračunskih obdobjih  znotraj leta  uporablja enakomerna časovna metoda.  
 
Amortizacija osnovnih sredstev v lasti podjetja (179.531 EUR) 
 
V letu 2007 je bila obračunana amortizacija pri sredstvih v lasti podjetja v naslednjih zneskih: 
 

             v EUR brez centov 

Skupina Kosmati znesek Popravek Amortizacija Amortizacija Indeks
osnovnih sredstev vrednosti  amortizljivih vrednosti na v letu v letu amortizacije

sredstev dan 01.01.2007 2007 2006 07/06

Premoženjske pravice 42.306 18.006 4.625 4.316 1,07
Gradbeni objekti 773.053 234.589 14.812 14.075 1,05
Oprema 2.049.290 1.369.476 159.883 165.344 0,97
Drobni inventar 11.054 10.909 211 179 1,18
SKUPAJ 2.875.703 1.632.980 179.531 183.914 0,98
 
Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju - infrastrukture (414.243 EUR) 
 
Pri sredstvih v upravljanju Občine Litija je bila amortizacija obračunana v naslednjih zneskih: 
 

             v EUR brez centov 

Skupina Kosmati znesek Popravek Amortizacija Amortizacija Indeks
osnovnih sredstev vrednosti  amortizljivih vrednosti na v letu v letu amortizacije

sredstev dan 01.01.2007 2007 2006 07/06

Gradbeni objekti - INF. 9.150.846 1.212.256 104.129 89.977 1,16
Cevovodi, omrežja 3.102.223 2.388.410 179.205 157.899 1,13
Oprema 891.315 183.477 65.441 45.577 1,44
Drobni inventar 3.955 2.063 1.892 1.978 0,96
SKUPAJ 13.148.339 3.786.206 350.667 295.431 1,19
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Pri sredstvih v upravljanju Občine Šmartno pri Litiji je bila amortizacija obračunana v naslednjih 
zneskih: 
 

             v EUR brez centov 

Skupina Kosmati znesek Popravek Amortizacija Amortizacija Indeks
osnovnih sredstev vrednosti  amortizljivih vrednosti na v letu v letu amortizacije

sredstev dan 01.01.2007 2007 2006 07/06

Gradbeni objekti - INF. 762.909 267.826 11.535 11.626 99
Cevovodi, omrežja 1.405.876 752.242 40.374 36.734 110
Oprema 106.643 57.607 11.667 11.839 99
SKUPAJ 2.275.428 1.077.675 63.576 60.199 106
 
 
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki  pri obratnih sredstvih (19.730 EUR) 
 

            v EUR brez centov 

Konto Naziv Leto 2007 Leto 2006 I 07/06
7210 Odpis terjatev 1.876 690 2,72
7212 Popravek vrednosti terjatev 17.854 9.694 1,84

SKUPAJ 19.730 10.384 1,90
 
V letu 2007 je javno podjetje odpisalo za 1.876 EUR terjatev, za katere v letu 2006 ni bilo 
oblikovanega popravka vrednosti terjatev. Večinoma gre za odpise stroškov sodnega izvršitelja in 
za odpise opravljenih storitev ravnanja z odpadki. Odpadki se na podlagi Pravilnika o ravnanju z 
odpadki zaračunavajo na podlagi začasno ali stalno prijavljenih oseb. Mnogi ne bivajo tam kjer so 
prijavljeni, računi so jim poslani, ki pa jih seveda ne plačajo. 
 
Javno podjetje je v letu 2007 oblikovalo dodatno za 17.854 EUR dvomljivih terjatev. To so 
terjatve, katerih rok od zapadlosti plačila je daljši od enega leta. 
  
 
7. Drugi poslovni odhodki (27.355 EUR) 
 

            v EUR brez centov 

Konto Naziv Leto 2007 Leto 2006 I 07/06
443 Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi 27.049 11.758 2,30
482 Nagrada dijakom in študentom na delovni praksi 306 499 0,61

SKUPAJ 27.355 12.257 2,23
 
Drugi poslovni odhodki predstavljajo denarna sredstva v višini 27.049 EUR za dodatno oblikovane 
rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi v letu 2007 in 306 EUR za nagrade 
dijakom in študentom na obvezni, strokovni praksi. 
 
 
9. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (3.508 EUR) 
 

            v EUR brez centov 

Konto Naziv Leto 2007 Leto 2006 I 07/06
743 Obresti od posojila Stanovanjskega sklada RS 3.508 3.016 1,16

SKUPAJ 3.508 3.016 1,16
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10. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (27 EUR) 
 

            v EUR brez centov 

Konto Naziv Leto 2007 Leto 2006 I 07/06
745 Zamudne obresti 27 179 0,15

SKUPAJ 27 179 0,15
 
 
11. Drugi odhodki (21.300 EUR) 
 

            v EUR brez centov 

Konto Naziv Leto 2007 Leto 2007 I 07/06
756 Odškodnine in denarne kazni 470 1.873 0,25

7570,7571 Takse in stroški izvršilnih postopkov 13.780 18.993 0,73
7572-7574 Drugi odhodki 7.050 3.723 1,89

SKUPAJ 21.300 24.589 0,87
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Razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah v letu 2007 
 

    v EUR brez centov 

NAZIV SKUPINE 2007 2006 I 07/06
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z amortizacijo) 3.612.436 3.108.900 1,16
- proizvajalni stroški prodanih proizvodov oz. storitev iz naslova opravljanja 

   gospodarskih javnih služb 2.387.520 1.915.524 1,25
- proizvajalni stroški prodanih proizvodov oz. storitev iz naslova opravljanja

   drugih dejavnosti 1.224.916 1.193.376 1,03
Stroški prodajanja (z amortizacijo) 49.129 49.685 0,99
- stroški prodajanja iz naslova opravljanja gospodarskih javnih služb 31.064 30.377 1,02
- stroški prodajanja iz naslova opravljanja drugih dejavnosti 18.065 19.308 0,94
Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo) 442.156447.165 0,99
- stroški splošnih dejavnosti iz naslova opravljanja gospodarskih javnih služb 279.575 273.397 1,02
- stroški splošnih dejavnosti iz naslova opravljanja drugih dejavnosti 162.581 173.768 0,94
SKUPAJ 4.103.721 3.605.750 1,14 
 
 
ZABILAN ČNA EVIDENCA 
 
Katere poslovne dogodke mora družba izkazovati v zabilančnih evidencah ni nikjer posebej 
določeno. Javno podjetje je kot upravnik nekaj večstanovanjskih hiš v občini Litija in občini 
Šmartno pri Litiji skladno s Stvarnopravnim zakonikom (SPZ, UR.l.RS pt. 87/2002) in 
Stanovanjskim zakonom (SZ-1, Ur.l.RS, št. 69/2003) dolžan od lastnikov stanovanj pobirati in 
voditi evidenco sredstev rezervnega sklada. Evidenco o zaračunanih, plačanih in porabljenih 
sredstvih rezervnega sklada javno podjetje evidentira v zabilančnih evidencah. 
 
Sredstva rezervnega sklada so premoženje etažnih lastnikov. Javno podjetje vodi za vsako stavbo 
in za vsakega lastnika evidenco posebej. Lastniki stanovanj in poslovnih prostorov prejmejo ločen 
račun za prispevek rezervnega sklada, tako da plačujejo sredstva rezervnega sklada na ločeni 
transakcijski račun rezervnega sklada Nove ljubljanske banke d.d. Ljubljana.  
 
V letu 2007 je bilo: 
  

v EUR 

1. Stanje dolžnikov za prispevek rezervnega sklada na dan 1.1.2007 8.451,46
2. Obračunani prispevek rezervnega sklada v letu 2007 68.383,93
3. Plačani prispevek rezervnega sklada v letu 2007 67.599,83
4. Dolžniki za prispevek rezervnega sklada na dan 31.12.2007 9.235,56

5. Stanje na transakcijskem računu rezervnega sklada 31.12.2007 4.859,78
6. Depoziti na odpoklic pri NLB d.d. Ljubljana 110.953,06
7. Terjatve do banke 1.802,96
8. Terjatve do KSP Litija d.o.o. 899,68
9. Obveznosti rezervnega sklada do KSP Litija d.o.o. (neplačani rač. dobaviteljem) -721,58
10. Ostanek sredstev rezervnega sklada na dan 31.12.2007 117.793,90 
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5.3 IZKAZ DENARNIH TOKOV 
 
Na izkaz denarnih tokov gledamo iz finančnega zornega kota. Pri njem nas zanima predvsem 
povečanje oziroma zmanjšanje denarnih sredstev, kar je denarni izid. Izkaz denarnih tokov daje 
uporabnikom informacije, kako podjetje denarna sredstva in njihove ustreznike pridobiva in 
porablja ter kakšno je njihovo stanje na začetku in na koncu obračunskega obdobja. Na podlagi teh 
informacij je mogoče ugotoviti razloge za povečanje ali zmanjšanje denarnih sredstev v 
obračunskem obdobju ter presoditi sposobnost podjetja za pridobivanje denarnih sredstev in za 
zadovoljevanje potreb podjetja z njihovo uporabo. 
 
Denarni tok javnega podjetja pri poslovanju je v letu 2007 znašal 262.616 EUR. Na takšen izid je 
poleg poslovnega izida vplivalo tudi povečanje poslovnih terjatev (za 325.195 EUR), povečanje 
poslovnih dolgov (za 261.070 EUR) ter povečanje zalog materiala (za 4.398 EUR). 
 
Odtoki so bili v letu 2007 nekoliko višji od lanskega leta. Javno podjetje je v letu 2007 porabilo  
288.232 EUR za nabavo lastnih osnovnih sredstev in 58.799 EUR za nabavo osnovnih sredstev v 
upravljanju. Prebitek izdatkov pri naložbenju je tako znašal 559.023 EUR in je precej višji v 
primerjavi z letom 2006. 
 
Denarni tokovi iz razmerij do občin so v izkazu denarnih tokov prikazani med denarnimi tokovi pri 
financiranju. Prejemkov od povečanja dolgoročnih dolgov za sredstva v upravljanju je bilo za 
293.524 EUR (dotacija občin), izdatki za odplačila dolgoročnih dolgov za sredstva v upravljanju so 
znašali 5.000 EUR (nakazana amortizacija sredstev v upravljanju Občini Litija).  
 
Sprememba denarnih ustreznikov v letu 2007: 
 

            v EUR brez centov 

Denarni ustrezniki 1.1.2007 31.12.2007 Sprememba
Bančni depoziti z možnostjo prekinitve 200.300 155.000 -45.300
Denarna sredstva na transakcijskem računu 24.934 58.291 33.357
Stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 225.234 213.291 -11.943 
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5.4 POMEMBNEJŠI KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINAN ČNEGA STANJA 
DRUŽBE 
 
Pomembnejši kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe, ki jih izračunavamo so:  
 

1. stopnja lastniškosti  Kapital 
 Financiranja  Obveznosti do virov sredstev 
    

2. stopnja dolgoročnosti  vsota kapitala in dolg. dolgov (skupaj z dolg. rezerv.) 
 Financiranja  Obveznosti do virov sredstev 
    

3. stopnja osnovnosti  osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 
 Investiranja  Sredstva 
    

 
4. 

 
stopnja dolgoročnosti 

 vsota osnovnih sredstev (po neodpisani vrednosti), dolg. Finančnih 
naložb in dolgoročnih poslovnih terjatev 

 Investiranja  Sredstva 
    

5. koeficient kapitalske  Kapital 
 pokritosti osn. Sredstev  osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 
    

6. koeficient neposredne  likvidna sredstva 
 pokritosti kratk. obveznosti 

(hitri koeficient) 
 kratkoročne obveznosti 

    

7. koeficient pospešene  vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev 
 pokritosti kratk. obveznosti 

(pospešeni koeficient) 
 kratkoročne obveznosti 

    

8. koeficient kratkoročne  kratkoročna sredstva 
 pokritosti kratk. obveznosti 

(kratkoročni koeficient) 
 kratkoročne obveznosti 

    

9. koeficient gospodarnosti  poslovni prihodki 
 Poslovanja  poslovni odhodki 
    

10. koeficient čiste  čisti dobiček v poslovnem letu 
 dobičkonosnosti kapitala  povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta) 
    

11. koeficient dividendnosti  vsota dividend (udeležb v dobičku) za poslovno leto 
 osnovnega kapitala  povprečni osnovni kapital 

 
Zaradi posebnosti sredstev v upravljanju, kazalniki izračunani iz bilance stanja na dan 31.12.2007 
ne dajo prave slike poslovanja in finančnega stanja družbe, zato smo izračunali tudi kazalnike iz 
podbilance sredstev in obveznosti do virov sredstev podjetja. Rezultati zgoraj navedenih 
kazalnikov pa so: 
 

bilanca stanja 
2007

podbilanca 
podjetja 2007

podbilanca 
podjetja 2006

1. stopnja lastniškosti financiranja 0,085 0,387 0,484
2. stopnja dolgoročnosti financiranja 0,891 0,409 0,513
3. stopnja osnovnosti investiranja 0,876 0,437 0,509
4. stopnja dolgoročnosti investiranja 0,878 0,446 0,516
5. koeficient kapitalske pokritosti osn. sredstev 0,096 0,885 0,953
6. koeficient neposredne pokritosti kratk. obv. 0,346 0,346 0,269
 7. koeficient pospešene pokritosti kratk. obv. 1,161 1,160 1,099
8. koeficient kratkoročne pokritosti kratk. obv. 1,236 1,236 1,201
9. koeficient gospodarnosti poslovanja 0,943 0,943 0,913
10. koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala 0,021 0,021 0,000
11. koeficient dividendnosti osnovnega kapitala 0,000 0,000 0,000  
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6 DODATNA RAZKRITJA NA PODLAGI ZAHTEV SLOVENSKEGA R AČUNOVODSKEGA STANDARDA 35  

6.1 IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH  
 
Izkaz poslovnega izida po dejavnostih za Občino Litija za leto 2007 
 

                 v EUR brez centov 

  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA     čistilna   Pogrebna Individualna  Skupna  GOSPOD. TRŽNE   
  PO DEJAVNOSTIH vodovod kanalizacija  naprava odpadki dejavnost kom. raba kom. raba JAVNE  DEJAV. VSE 
    Litija Litija Litija Litija Litija SKUPAJ Litija SLUŽBE Litija SKUPAJ 

1. Čisti prihodki od prodaje 241.747 19.841 3.772 651.765 119.131 1.036.256 916.695 1.952.951 820.708 2.773.659 
2. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 190.697 190.697 
3. Drugi poslovni prihodki - s prevrednot. poslovnimi prihodki 63 0 0 1.529 0 1.592 0 1.592 315 1.907 
4. Stroški blaga, materiala in storitev 112.101 9.973 3.771 376.744 66.930 569.519 672.251 1.241.770 556.641 1.798.411 
a) Stroški porabljenega materiala 33.644 605 1.337 40.804 16.794 93.184 120.307 213.491 131.862 345.353 
b) Stroški storitev 78.457 9.368 2.434 335.940 50.136 476.335 551.944 1.028.279 424.779 1.453.058 
5. Stroški dela 75.269 4.693 0 242.313 35.154 357.429 200.393 557.822 247.018 804.840 
6. Odpisi vrednosti 171.128 49.181 13.810 91.451 25.215 350.785 39.778 390.563 52.065 442.628 
a) Amortizacija 169.483 49.017 13.810 84.620 24.107 341.037 39.486 380.523 47.387 427.910 
  - amortizacija osnovnih sredstev infrstrukture 159.742 48.557 13.810 44.437 14.894 281.440 2.717 284.157 1.830 285.987 
  - amortizacija osnovnih sredstev podjetja 9.741 460 0 40.183 9.213 59.597 36.769 96.366 45.557 141.923 
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 1.645 164 0 6.831 1.108 9.748 292 10.040 4.677 14.717 
7. Drugi poslovni odhodki 1.773 145 0 4.793 874 7.585 6.718 14.303 7.403 21.706 
8. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 1.536 126 0 4.154 757 6.573 5.823 12.396 6.416 18.812 
9. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 2.582 2.582 
10. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 2 0 0 5 1 8 6 14 7 21 
11. Drugi prihodki 50.364 22.146 6.905 29.841 5.126 114.382 9.633 124.015 8.766 132.781 

a) 
Prihodki za kritje stroškov AM infrastrukture, ki se ne pokriva iz 
cene 47.914 21.986 6.905 22.219 3.786 102.810 0 102.810 0 102.810 

b) Drugi prihodki 2.450 160 0 7.622 1.340 11.572 9.633 21.205 8.766 29.971 
12. Drugi odhodki 1.505 104 0 3.448 627 5.684 4.819 10.503 5.315 15.818 
13. Davek iz dobička 0 0 0 0 0 0 0 0 13.119 13.119 
14. Odloženi davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. 
Čisti poslovni izid obra čunskega (1+2+3-4-5-6-7+8-9-10+11-12-
13+14) -68.068 -21.983 -6.904 -31.465 -3.787 -132.207 8.186 -124.021 142.751 18.730 
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Izkaz poslovnega izida po dejavnostih za Občino Šmartno pri Litiji za leto 2007 
 

           v EUR brez centov 

  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA       Pogrebna Individualna  Skupna  GOSPOD. TRŽNE   
  PO DEJAVNOSTIH vodovod kanalizacija  odpadki  dejavnost kom. raba kom. raba JAVNE  DEJAVN. VSE 
    Šmartno Šmartno Šmartno Šmartno SKUPAJ Šmartno SLUŽBE ŠMARTNO SKUPAJ  

1. Čisti prihodki od prodaje 82.624 3.587 247.573 42.732 376.516 0 376.516 294.384 670.900 
2. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0 0 0 68.402 68.402 
3. Drugi poslovni prihodki - s prevrednot. poslovnimi prihodki 0 0 543 0 543 0 543 113 656 
4. Stroški blaga, materiala in storitev 55.876 2.214 187.214 24.009 269.313 0 269.313 199.665 468.978 
a) Stroški porabljenega materiala 33.065 150 14.201 6.024 53.440 0 53.440 47.299 100.739 
b) Stroški storitev 22.811 2.064 173.013 17.985 215.873 0 215.873 152.366 368.239 
5. Stroški dela 25.874 941 88.742 12.609 128.166 0 128.166 88.604 216.770 
6. Odpisi vrednosti 43.408 3.976 29.248 3.703 80.335 213 80.548 18.675 99.223 
a) Amortizacija 42.887 3.954 26.936 3.305 77.082 213 77.295 16.998 94.293 
  - amortizacija osnovnih sredstev infrstrukture 39.567 3.876 12.372 0 55.815 213 56.028 657 56.685 
  - amortizacija osnovnih sredstev podjetja 3.320 78 14.564 3.305 21.267 0 21.267 16.341 37.608 
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS   0 0 0 0 0 0 0 0 
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 521 22 2.312 398 3.253 0 3.253 1.678 4.931 
7. Drugi poslovni odhodki 678 27 1.975 313 2.993 0 2.993 2.656 5.649 
8. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 588 24 1.712 272 2.596 0 2.596 2.301 4.897 
9. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti   0 0 0 0 0 0 926 926 
10. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 1 0 2 0 3 0 3 3 6 
11. Drugi prihodki 24.282 1.790 30.430 480 56.982 106 57.088 3.145 60.233 

a) 
Prihodki za kritje stroškov AM infrastrukture, ki se ne pokriva iz 
cene 13.370 1.760 6.186 0 21.316 106 21.422 0 21.422 

b) Drugi prihodki 10.912 30 24.244 480 35.666 0 35.666 3.145 38.811 
12. Drugi odhodki 498 20 1.420 225 2.163 0 2.163 1.907 4.070 
13. Davek iz dobička 0 0 0 0 0 0 0 4.706 4.706 
14. Odloženi davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. 
Čisti poslovni izid obra čunskega (1+2+3-4-5-6-7+8-9-10+11-12-
13+14) -18.841 -1.777 -28.343 2.625 -46.336 -107 -46.443 51.204 4.761 
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6.2 PODBILANCE STANJA SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIR OV 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 javnega podjetja 
in obveznosti do njihovih virov pa omogoča vpogled v dejansko finančno stanje javnega podjetja.  
 
 
 

Podbilance sredstev in obveznosti do virov sredstev v upravljanju  
 

PODBILANCA STANJA SREDSTEV V UPRAVLJANJU 
OBČINA LITIJA (skupna) 
na dan 31. december 2007 

 
 
 

   v EUR brez centov 

    31.12.2007 31.12.2006 I 07/06 

  SREDSTVA 9.303.272 8.514.901 1,09 
A. Dolgoročna sredstva 9.151.492 8.514.901 1,07 
II.  Opredmetena osnovna sredstva 9.151.492 8.514.901 1,07 
1. Zemljišča in zgradbe 8.466.671 7.836.657 1,08 
b) Zgradbe 5.676.013 4.876.989 1,16 
c) Stanovanja, poslovni prostori, garaže 2.790.658 2.959.668 0,94 

3. Druge naprave in oprema 642.397 343.362 1,87 
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 42.424 334.882 0,13 
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 42.424 334.882 0,13 

D. Terjatve iz naslova uporabe sredstev v 151.780     
  upravljanju za financiranje sredstev v lasti      
  javnega podjetja       

 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 9.303.272 8.514.901 1,09 
C. Dolgoročne obveznosti 9.303.272 8.514.901 1,09 
II.  Dolgoročne poslovne obveznosti 9.303.272 8.514.901 1,09 
5. Dolg.obveznosti za sred., prejeta v upravljanje od občine 9.303.272 8.514.901 1,09 

E. Obveznosti iz naslova uporabe sredstev v        
  lasti javnega podjetja za financiranje sredstev      
  občine v upravljanju       

 
 
Iz  podbilance je razvidno, da je javno podjetje za investicije v osnovna sredstva infrastrukture, ki 
so v lasti Občine Šmartno pri Litiji prejelo več sredstev, kot jih je porabilo za vlaganja v 
infrastrukturo in stanovanjski fond. Javno podjetje ima za investicije v osnovna sredstva v Občini 
Litija na razpolago še 151.780 EUR.  
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PODBILANCA STANJA SREDSTEV V UPRAVLJANJU 
OBČINA LITIJA - infrastruktura 

na dan 31. december 2007 
 

   v EUR brez centov 

    31.12.2007 31.12.2006 I 07/06 

  SREDSTVA 6.390.373 5.555.233 1,15 
A. Dolgoročna sredstva 6.360.834 5.555.233 1,15 
II.  Opredmetena osnovna sredstva 6.360.834 5.555.233 1,15 
1. Zemljišča in zgradbe 5.676.013 4.876.989 1,16 
b) Zgradbe 5.676.013 4.876.989 1,16 

c) Stanovanja, poslovni prostori, garaže       

3. Druge naprave in oprema 642.397 343.362 1,87 
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 42.424 334.882 0,13 
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 42.424 334.882 0,13 

D. Terjatve iz naslova uporabe sredstev v upravljanju 29.539     
  za financiranje sredstev v lasti javnega podjetja      

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 6.390.373 5.555.233 1,15 
C. Dolgoročne obveznosti 6.390.373 5.492.208 1,16 
II.  Dolgoročne poslovne obveznosti 6.390.373 5.492.208 1,16 
5. Dolg.obveznosti za sred., prejeta v upravljanje od občine 6.390.373 5.492.208 1,16 

E. Obveznosti iz naslova uporabe sredstev v    63.025   
  lasti javnega podjetja za financiranje sredstev      
  občine v upravljanju       

 
 

PODBILANCA STANJA SREDSTEV V UPRAVLJANJU 
OBČINA LITIJA – STANOVANJA, P.P. IN GARAŽE 

na dan 31. december 2007 
 

  v EUR brez centov 

    31.12.2007 31.12.2006 I 07/06 

  SREDSTVA 2.912.899 3.022.693 0,96 
A. Dolgoročna sredstva 2.790.658 2.959.668 0,94 
II.  Opredmetena osnovna sredstva 2.790.658 2.959.668 0,94 
1. Zemljišča in zgradbe 2.790.658 2.959.668 0,94 
b) Zgradbe       
c) Stanovanja, poslovni prostori, garaže 2.790.658 2.959.668   

3. Druge naprave in oprema       
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo       
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi       

D. Terjatve iz naslova uporabe sredstev v upravljanju 122.241 63.025 1,94 
  za financiranje sredstev v lasti javnega podjetja      

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 2.912.899 3.022.693 0,96 
C. Dolgoročne obveznosti 2.912.899 3.022.693 0,96 
II.  Dolgoročne poslovne obveznosti 2.912.899 3.022.693 0,96 
5. Dolg.obveznosti za sred., prejeta v upravljanje od občine 2.912.899 3.022.693 0,96 

E. Obveznosti iz naslova uporabe sredstev v lasti        
  javnega podjetja za financiranje sredstev občine v      
  upravljanju       
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V naslednji preglednici je prikazano gibanje neporabljenih sredstev za investiranje v osnovna 
sredstva infrastrukture v Občini Litija na dan 31.12.2007 
 
Pregled gibanja neporabljenih virov za financiranje sredstev v upravljanju  

 
PREGLED OBLIKOVANJA IN ČRPANJA VIROV SREDSTEV  
ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

OBČINA LITIJA 
za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007 

 
 

v EUR brez centov 

Začetno stanje prostih virov na dan 1.1.2007 0 
  

Povečanje virov sredstev 497.368 
* Obračunana amortizacija infrastrukture za leto 2007 286.451 
    - vodovod Kresnice 6.246 
    - vodovod Litija - Šmartno 103.655 
    - vodovod Golišče 9.157 
    - vodovod Mala Goba - Dole 2.021 
    - vodovod Konjšica 30.599 
    - vodovod Vače 8.064 
    - ceste 659 
    - javna razsvetljava 1.465 
    - parki 593 
    - kanalizacija 48.557 
    - odpadki 36.953 
    - pogrebna (poslovilni objekt Litija) 14.894 
    - čistilna naprava 13.810 
    - Širjava 9.777 

* Obračunana amortizacija stanov. in poslovni fond za leto 2007 64.216 
* Dotacija Občine Litija za investicije v osn.sred.: 79.814 
   - oprema za pretovorno postajo - nadstrešek (pog. 354-2/2006) 10.360 
   - IPD Zapiranje deponije Širjava 3.959 
   - zamenjava azbestno cementnih cevi - sekund. Cevovod Sitarjevška 16.280 
   - zamenjava azbestno cementnih cevi - CZB, Graška 33.720 
   - stroj za rezanje vej 7.114 
   - vodovod Zgornji Log 8.380 

* Priključni prispevek za vodovodno omrežje 28.393 
   - vodovod Litija  19.780 
   - vodovod Kresnice 4.607 
   - vodovod Golišče 4.006 
* Plačilo uporabnikov vode za investicijsko vzdrževanje 
vodovoda 38.495 
   - vodovod Litija 33.647 
   - vodovod Kresnice 3.710 
   - vodovod Golišče 632 
   - vodovod Mala Goba 376 
   - vodovod Konjšica 130 
  

Zmanjšanje virov sredstev 345.588 
* Odpis obveznosti za amortizacijo 102.810 
* Vlaganje sredstev v nove investicije: 237.778 
* Nakazilo neporabljene amortizacije 5.000 
  

Prosti viri sredstev za investicije na dan 31.12.2007 151.780 
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Iz preglednice gibanja neporabljenih virov za financiranje investicij v osnovna sredstva so dodatni 
viri nastajali predvsem iz obračunane amortizacije infrastrukturnih objektov, amortizacije 
poslovnega fonda v lasti Občine Litija, plačila priključnega prispevka na vodovodno omrežje, 
sredstev za investicijsko vzdrževanje vodovoda (podlaga: Odlok o ceni proizvodnje in distribucije 
vode v občini Litija Uradni list RS 11/96 in 87/2001) in dotacij iz proračuna. 
 
Občina Litija ima na dan 31.12.2007 151.780 EUR razpoložljivih sredstev za vlaganja v 
infrastrukturo, kar je posledica tega, da je bilo v letu 2007, zaradi dobrega poslovnega rezultata 
javnega podjetja na tržnih dejavnostih, odpisanih obveznosti za amortizacijo infrastrukture le 
102.810 EUR.  
 
 

PODBILANCA STANJA SREDSTEV V UPRAVLJANJU 
OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI (skupna) 

na dan 31. december 2007 
 

 
   v EUR brez centov 

    31.12.2007 31.12.2006 I 07/06 

  SREDSTVA 1.189.284 957.792 1,24 
A. Dolgoročna sredstva 1.162.354 941.307 1,23 
II.  Opredmetena osnovna sredstva 1.162.354 941.307 1,23 
1. Zemljišča in zgradbe 985.108 881.035 1,12 
b) Zgradbe 757.084 637.384 1,19 
c) Stanovanja, poslovni prostori, garaže 228.024 243.651 0,94 

3. Druge naprave in oprema 37.369 29.329 1,27 
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 139.877 30.943 4,52 
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 139.877 30.943 4,52 

D. Terjatve iz naslova uporabe sredstev v 26.930 16.485 1,63 
  upravljanju za financiranje sredstev v lasti      
  javnega podjetja       

 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.189.284 957.792 1,24 
C. Dolgoročne obveznosti 1.189.284 957.792 1,24 
II.  Dolgoročne poslovne obveznosti 1.189.284 957.792 1,24 
5. Dolg.obveznosti za sred., prejeta v upravljanje od občine 1.189.284 957.792 1,24 

E. Obveznosti iz naslova uporabe sredstev v        
  lasti javnega podjetja za financiranje sredstev      
  občine v upravljanju       

 
 
Iz podbilance je razvidno, da je javno podjetje za investicije v osnovna sredstva infrastrukture, ki 
so v lasti Občine Šmartno pri Litiji prejelo več sredstev, kot jih je porabilo za vlaganja v 
infrastrukturo in stanovanjski fond. Podjetje ima za investicije v osnovna sredstva v Občini 
Šmartno pri Litiji na razpolago še 26.930 EUR. 
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PODBILANCA STANJA SREDSTEV V UPRAVLJANJU 
OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI -INFRASTRUKTURA 

na dan 31. december 2007 
 

   v EUR brez centov 

    31.12.2007 31.12.2006 I 07/06 

  SREDSTVA 934.330 697.656 1,34 
A. Dolgoročna sredstva 934.330 697.656 1,34 
II.  Opredmetena osnovna sredstva 934.330 697.656 1,34 
1. Zemljišča in zgradbe 757.084 637.384 1,19 
b) Zgradbe 757.084 637.384 1,19 
c) Stanovanja, poslovni prostori, garaže       

3. Druge naprave in oprema 37.369 29.329 1,27 
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 139.877 30.943 4,52 
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 139.877 30.943 4,52 

D. Terjatve iz naslova uporabe sredstev v upravljanju       
  za financiranje sredstev v lasti javnega podjetja      

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 934.330 697.656 1,34 
C. Dolgoročne obveznosti 924.119 684.353 1,35 
II.  Dolgoročne poslovne obveznosti 924.119 684.353 1,35 
5. Dolg.obveznosti za sred., prejeta v upravljanje od občine 924.119 684.353 1,35 

E. Obveznosti iz naslova uporabe sredstev v  10.211 13.303   
  lasti javnega podjetja za financiranje sredstev      
  občine v upravljanju       
 
 
 

PODBILANCA STANJA SREDSTEV V UPRAVLJANJU 
OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI – STANOVANJA IN P.P. 

na dan 31. december 2007 
 

   v EUR brez centov 

    31.12.2007 31.12.2006 I 07/06 

  SREDSTVA 265.165 273.439 0,97 
A. Dolgoročna sredstva 228.024 243.651 0,94 
II.  Opredmetena osnovna sredstva 228.024 243.651 0,94 
1. Zemljišča in zgradbe 228.024 243.651 0,94 
b) Zgradbe       
c) Stanovanja, poslovni prostori, garaže 228.024 243.651 0,94 

3. Druge naprave in oprema       
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo       
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi       

D. Terjatve iz naslova uporabe sredstev v upravljanju 37.141 29.788 1,25 
  za financiranje sredstev v lasti javnega podjetja      

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 265.165 273.439 0,97 
C. Dolgoročne obveznosti 265.165 273.439 0,97 
II.  Dolgoročne poslovne obveznosti 265.165 273.439 0,97 
5. Dolg.obveznosti za sred., prejeta v upravljanje od občine 265.165 273.439 0,97 

E. Obveznosti iz naslova uporabe sredstev v        
  lasti javnega podjetja za financiranje sredstev      
  občine v upravljanju       
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Pregled gibanja neporabljenih virov za financiranje sredstev v upravljanju  
 

PREGLED OBLIKOVANJA IN ČRPANJA VIROV SREDSTEV  
ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJII 
za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007 

 
 

                      v EUR brez centov 

Začetno stanje prostih virov na dan 1.1.2007 16.485 
  

Povečanje virov sredstev 210.398 
* Obračunana amortizacija infrastrukture za leto 2007 56.222 
    - vodovod Litija - Šmartno 37.181 
    - vodovod Primskovo 2.285 
    - vodovod Mišji dol 102 
    - kanalizacija 3.876 
    - parki 213 
    - odpadki 12.566 

* Obračunana amortizacija stanov. in poslovni fond za leto 2007 7.354 
* Dotacija Občine Šmartno pri Litiji za investicije v osn.sred.: 127.186 
    - kanalizacija Tomazinova 22.855 
    - vodovod Primskovo 104.331 

* Sofinanciranje države v osn.sred.  
* Priključni prispevek za vodovodno omrežje 7.006 
   - vodovod Šmartno 3.504 
   - vodovod Mišji dol 2.502 
   - vodovod Primskovo 1.000 
* Plačilo uporabnikov vode za investicijsko vzdrževanje 
vodovoda 12.630 
   - vodovod Šmartno 11.896 
   - vodovod Mišji dol 208 
   - vodovod Primskovo 525 
  

Zmanjšanje virov sredstev 199.953 
* Odpis obveznosti za amortizacijo 21.423 
* Vlaganje sredstev v nove investicije: 178.530 
  

Prosti viri sredstev za investicije na dan 31.12.2007 26.930 
 
 
Iz preglednice gibanja neporabljenih virov za financiranje investicij v osnovna sredstva so dodatni 
viri nastajali predvsem iz obračunane amortizacije infrastrukturnih objektov, amortizacije 
poslovnega fonda v lasti Občine Šmartno pri Litiji, plačila priključnega prispevka na vodovodno 
omrežje, sredstev za investicijsko vzdrževanje vodovoda (podlaga: Odlok o ceni proizvodnje in 
distribucije vode v občini Litija Uradni list RS 11/96 in 87/2001) in dotacij iz proračuna. 
 
Občina Šmartno pri Litiji ima na dan 31.12.2007 26.930 EUR razpoložljivih sredstev za vlaganja v 
infrastrukturo, kar je posledica tega, da je bilo v letu 2007, zaradi dobrega poslovnega rezultata 
javnega podjetja na tržnih dejavnostih, odpisanih obveznosti za amortizacijo infrastrukture le 
21.423 EUR.  
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Podbilanca sredstev in obveznosti do virov sredstev družbe 
 

PODBILANCA SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  KSP LITIJA D.O.O.  
na dan 31. december 2007 

 
          v EUR brez centov 

    leto 2007 leto 2006 I 07/06 

  SREDSTVA 2.888.590 2.262.037 1,28 
A. Dolgoročna sredstva 1.290.442 1.167.463 1,11 
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 20.017 13.882 1,44 
1. Dolgoročne premoženjske pravice 20.017 13.882 1,44 

II. Opredmetena osnovna sredstva 1.243.619 1.136.298 1,09 
1. Zemljišča in zgradbe 629.917 644.729 0,98 
a) Zemljišča    106.266 106.266 1,00 
b) Zgradbe 523.651 538.463 0,97 
3. Druge naprave in oprema 607.569 485.436 1,25 
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 6.133 6.133 1,00 
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 6.133 6.133 1,00 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 26.806 17.283 1,55 
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 26.806 17.283 1,55 

B. Kratkoročna sredstva 1.581.255 1.076.665 1,47 
II. Zaloge 95.354 90.956 1,05 
1. Material 95.354 90.956 1,05 

III.  Kratkoro čne finančne naložbe 230.456 78.161 2,95 
2. Kratkoročna posojila 230.456 78.161 2,95 
a) Kratkoročna posojila drugim 230.456 78.161 2,95 

IV.  Kratkoro čne poslovne terjatve 1.042.154 744.908 1,40 
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 972.355 689.193 1,41 
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 69.799 55.715 1,25 

V. Denarna sredstva 213.291 162.640 1,31 

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 16.893 17.909 0,94 
Č. Terjatveiz naslova uporabe sredstev podjetja za        
  financiranje sredstev v uprvljanju       

 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 2.888.590 2.262.037 1,28 
A. Kapital 1.119.086 1.095.595 1,02 
I. Vpoklicni kapital 510.687 510.687 1,00 
1. Osnovni kapital 510.687 510.687 1,00 

II. Kapitalske rezerve 561.029 561.029 1,00 
III.  Rezerve iz dobička 7.197 6.023 1,19 
1. Zakonske rezerve 7.197 6.023 1,19 

V. Preneseni čisti dobiček 17.856 42.303 0,42 
VI.  Čisti poslovni izid poslovnega leta 22.317 -24.447   

B. Rezervacije in dolgoročne PČR 92.416 83.283 1,11 
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 92.416 83.283 1,11 

C. Dolgoročne obveznosti 63.329 64.191 0,99 
I. Dolgoročne finančne obveznosti 63.329 64.191 0,99 
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 63.329 64.191 0,99 

Č. Kratkoročne obveznosti 1.279.249 896.877 1,43 
II. Kratkoro čne finančne obveznosti 3.556 3.246 1,10 
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 3.556 3.246 1,10 

III.  Kratkoro čne poslovne obveznosti 1.275.693 893.631 1,43 
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 784.474 496.687 1,58 
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 491.219 396.944 1,24 

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 155.800 105.606 1,48 
E. Obveznosti iz naslova uporabe sredstev v upravljanju za 178.710 16.485 10,84 
  financiranje sredstev v lasti javnega podjetja       
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6.3 PREGLED INVESTICIJ IN NJIHOVE FINAN ČNE KONSTRUKCIJE 
 
Pregled izvedenih investicij v infrastrukturna omrežja in naprave Občine Litija v letu 2007 in 
prikaz uporabljenih virov financiranja: 
 

        v EUR brez centov 

NAZIV INVESTICIJE Celotna Investiran AM infrastrukture, Dotacija Razlika
vrednost znesek v inv. vzdr. vod., Občine invest.

investicije letu 2007 priklj. prisp. Litija - viri -
Zamenjava cevovodov in vzdrževanje
vodovodnega sistema Litija-Šmartno: 158.354 116.549 66.549 50.000 0
 - Ljubljanska cesta, V. faza 8.050 5.925 5.925 0
 - Praprošče 10.127 7.453 7.453 0
 - Črni potok 11.338 8.345 8.345 0
 - Podkraj - Podšentjur 20.948 15.418 15.418 0
 - Bevkova, II. faza 41 30 30 0
 - Cerkovnik - Črni potok 410 302 302 0
 - Predilniška 26.223 19.300 19.300 0
 - Graška cesta, IX. Faza 1.348 992 992 0
 - Sitarjevška cesta 21.842 16.076 16.076 0
 - obnova vozlišča na Grumovi v Šmartnem 497 366 366 0
 - Cesta Zasavskega bataljona 20.008 14.726 345 14.381 0
 - sanacija hidroizolacije vodohrama Svibno 5.219 3.841 3.841 0
 - Graška cesta, X. faza 28.027 20.628 1.085 19.543 0
 - oprema (vodomer) v vodohramu Sitarjevec 2.845 2.094 2.094 0
 - sesalna košara DN 300 - vod. Gozd Reka 1.431 1.053 1.053 0

Vodovod Zgornji Log (projekt) 8.380 8.380 8.380 0
Vodovod Kresnice in Srednji
Kresniški vrh 33.325 33.325 33.325 0
Vodovod Golišče 4.659 4.659 4.659 0
Vodovod Vače 18.049 18.050 18.050 0
Ureditev ekoloških otokov 1.099 1.099 1.099 0
Nadstrešek nad prekl. rampo Širjava 39.310 39.310 28.493 10.360 457
Kanalizacija na Partizanski poti 5.333 5.333 5.333 0
Sekalec vej 9.666 7.114 7.114 0
Zapiranje deponije Širjava 3.959 3.959 3.959 0
SKUPAJ 282.134 237.778 157.508 79.813 457 
 
Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic je na 3. seji, ki je bila dne 02.04.2007 sprejel 
sklep, da se bilančni dobiček poslovnega leta 2006 nameni za pokrivanje investicije urejanja 
prekladalne rampe na začasni pretovorni postaji Širjava. Bilančni dobiček, ki pripada Občini Litiji 
znaša 457 EUR in bo v letu 2008 namenjen za investicijo izvedba nadstreška nad prekladalno 
rampo Širjava.  
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Pregled izvedenih investicij  v infrastrukturna omrežja in naprave Občine Šmartno pri Litiji v letu 
2007 in prikaz uporabljenih virov financiranja: 
 

          v EUR brez centov 

NAZIV INVESTICIJE Celotna Investiran AM infrastrukture, Dotacija Razlika
vrednost znesek v inv. vzdr. vod., Občine invest.

investicije letu 2007 priklj. prisp. Litija - viri -
Zamenjava cevovodov in vzdrževanje
vodovodnega sistema Litija-Šmartno: 158.354 41.805 41.805 0 0
 - Ljubljanska cesta, V. faza 8.050 2.125 2.125 0
 - Praprošče 10.127 2.674 2.674 0
 - Črni potok 11.338 2.993 2.993 0
 - Podkraj - Podšentjur 20.948 5.530 5.530 0
 - Bevkova, II. faza 41 11 11 0
 - Cerkovnik - Črni potok 410 108 108 0
 - Predilniška 26.223 6.923 6.923 0
 - Graška cesta, IX. Faza 1.348 356 356 0
 - Sitarjevška cesta 21.842 5.766 5.766 0
 - obnova vozlišča na Grumovi v Šmartnem 497 131 131 0
 - Cesta Zasavskega bataljona 20.008 5.282 5.282 0
 - sanacija hidroizolacije vodohrama Svibno 5.219 1.378 1.378 0
 - Graška cesta, X. faza 28.027 7.399 7.399 0
 - oprema (vodomer) v vodohramu Sitarjevec 2.845 751 751 0
 - sesalna košara DN 300 - vod. Gozd Reka 1.431 378 378 0

Vodovod Primskovo 106.262 106.262 1.931 104.331 0
Kanalizacija Tomazinova 27.911 27.911 22.855 5.056
Sekalec vej 9.666 2.552 2.552 0
SKUPAJ 302.193 178.530 46.288 127.186 5.056 
 
Na podlagi Pogodbe o prenosu investitorstva za nadaljevanje obnove dotrajane kanalizacije na 
Tomazinovi ulici v Šmartnem pri Litiji je javno podjetje v januarju 2008 Občini Šmartno pri Litiji 
poslalo zahtevek za plačilo investicijskega transfera v znesku 5.056 EUR. Občina Šmartno pri 
Litiji je sredstva nakazala na poslovni račun javnega podjetja dne 22.02.2008.  
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6.4 PRIKAZ IZRA ČUNAVANJA POSREDNIH STROŠKOV ZA RAZPOREJANJE NA 
POSAMEZNE DEJAVNOSTI IN STROŠKOVNE NOSILCE 
 
Vsi prihodki in stroški se obvezno knjižijo po stroškovnih mestih. Stroškovna mesta so določena s 
številkami in nazivom. Stroškovna mesta so ločena glede na dejavnost in glede na občino, v kateri 
se dejavnost izvaja. 
 
Prihodke je mogoče z vidika dejavnosti in občine ločevati na neposredne in posredne (splošne). 
Večina prihodkov je neposrednih, kar pomeni, da je izvirno mogoče ugotavljati na katere 
dejavnosti in na katere občine se nanašajo. Taki prihodki se že na podlagi nalogov za fakturiranje 
knjižijo neposredno na posamezno dejavnost in posamezno občino. V javnem podjetju pa nastaja 
tudi nekaj posrednih oziroma splošnih prihodkov (zlasti prihodki od financiranja in izredni 
prihodki). Ti se najprej pripišejo ustreznemu stroškovnemu mestu (»režija«), s tega stroškovnega 
mesta pa se nato razdelijo na temeljne dejavnosti in občine po ključu neposrednih prihodkov 
posameznih dejavnosti. 
 
Tudi za večino stroškov velja, da jih je mogoče neposredno na podlagi knjigovodske listine 
(likvidiranega računa za storitve, zbirnika izdaje materiala iz skladišča, obračuna plač glede na 
opravljene ure na posameznih stroškovnih mestih) knjižiti na tisto dejavnost in na tisto občino, na 
katero se ti stroški nanašajo. 
Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev 
po delovnih nalogih ni mogoče ob knjiženju razporediti na temeljne dejavnosti imajo značaj 
splošnih stroškov in se najprej knjižijo na splošno stroškovno mesto »režija«. Na tem splošnem 
stroškovnem mestu se knjižijo različne vrste stroškov kot so: stroški poslovne stavbe, stroški 
pisarniškega materiala in strokovne literature, izobraževanje delavcev, stroški varstva pri delu, 
intelektualnih storitev, reprezentance, sejnine, telefonske storitve, poštnina, računalniške storitve, 
ki se nanašajo na vse dejavnosti (glavna knjiga, skladišče, saldakonti dobaviteljev, plače) članarina 
komunalni zbornici, stroški dela delavcev skupnih služb, stroški postopka izterjave proti 
dolžnikom komunalnih storitev. Ti se s ključem razporedijo na temeljne dejavnosti in občine po 
ključu, ki je izračunan iz neposrednih prihodkov temeljnih dejavnosti. 
 
Javno podjetje pa mora zaradi delitve skupnega premoženja na občino Litija in Šmartno pri Litiji 
izdelati še nekaj ključev za delitev stroškov pri izvajanju posameznih dejavnosti. Podlaga za 
izdelavo posameznih ključev za delitev stroškov je v glavnem  Pogodba o razdružitvi skupnega 
premoženja občine Litija in Šmartno pri Litiji in pa količina prodanih proizvodov in storitev 
(količina zaračunane vode,  količina odpeljanih odpadkov, ...).  
 
Pregled ključev delitve stroškov po posameznih občinah in dejavnostih: 
 

• Vodovod Litija – Šmartno 
Stroški amortizacije sredstev v upravljanju se delijo glede na lastništvo vodovodnega 
sistema – Litija 73,6 %, Šmartno pri Litiji 26,4 % 
Ostali stroški vodovodnega sistema pa glede na količino zaračunane vode v Litiji in 
Šmartnem pri Litiji – 75,13 % Litija (376.900 m3 vode) in 24,87 % Šmartno pri Litiji 
(124.734 m3 vode). 

 
• Zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov 

 

1. Stroški zbiranja in odvoza odpadkov do pretovorne postaje Litija 
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Delitev stroškov na tržno in gospodarsko javno službo po občinah glede na količino 
zaračunanih odpadkov: 

- Občina Litija gospodarska javna služba – odpadki iz gospodinjstev in javnih površin 
(33.725 m3) – 61,17 %; 

- Občina Šmartno pri Litiji gospodarska javna služba- odpadki iz gospodinjstev in 
javnih površin  (11.984 m3) – 21,74 %; 

- tržna dejavnost – ostali odpadki (9.427 m3) za Občino Litija in Občino Šmartno – 
17,10 %. 

 
2. Stroški pretovorne postaje Širjava 

 

Delitev stroškov na tržno in gospodarsko javno službo po občinah glede na količino 
zaračunanih odpadkov: 

- Občina Litija gospodarska javna služba – odpadki iz gospodinjstev in javnih površin 
(33.725 m3) – 61,17 %; 

- Občina Šmartno pri Litiji gospodarska javna služba – odpadki iz gospodinjstev in 
javnih površin (11.984 m3) – 21,74 %; 

- tržna dejavnost – ostali odpadki (9.427 m3) za Občino Litija in Občino Šmartno – 
17,10 %. 

 
3. Stroški prevoza odpadkov iz pretovorne postaje na Širjavi do deponije in deponiranje: 

 

a) Občina Litija: 
- gospodarska javna služba (33.725 m3 odpadkov) – 81,82 %, 
- tržna dejavnost (7.492 m3 odpadkov) – 18,18 %; 

b) Občina Šmartno pri Litiji  
- gospodarska javna služba (11.984 m3 odpadkov) – 86,10 %, 
- tržna dejavnost (1.935 m3 odpadkov) – 13,90 %. 

• Pogrebna dejavnost 
Stroški pogrebne in pokopališke dejavnosti se delijo na Občino Litija in Občino Šmartno 
pri Litiji po načelu števila prebivalcev (73,6% Litija, 26,4%Šmartno pri Litiji). 

• Tržna dejavnost 
Prihodki in stroški tržne dejavnosti se delijo glede na poslovni delež v osnovnem kapitalu 
javnega podjetja  (Občina Litija 73,6% in Občina Šmartno pri Litiji 26,4%). 

 



LETNO POROCILO 2007 - REVIDIRANO.doc 

 89

 

 


