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1. UVOD  
 
1.1. POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2006 
 
Upravljanje podjetja 
 
1. Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., je na seji dne 11. 

januarja 2006 sprejel sklep o imenovanju direktorja družbe  SNAGA Javno podjetje d.o.o., 
Janka Kramžarja.                       
 

2. Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. je na svoji 9. redni 
seji dne 3.3.2006 sprejel predlog investicijskih načrtov javnih podjetij povezanih v JAVNI 
HOLDING Ljubljana, d.o.o. za leto 2006, predloge Poslovnih načrtov vseh podjetij 
povezanih v Holding in Poslovni načrt Snage, d.o.o. za leto 2006 s programom zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov. 

 
3. Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 27. seji dne 27.3.2006 sprejel Odlok o proračunu 

Mestne občine Ljubljana za leto 2006. 
 
4.    Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. je: 

• aprila 2006 potrdil investicijski program za čistilno napravo za izcedne vode na 
odlagališču Barje in  

• julija 2006 potrdil investicijski program za izgradnjo objektov predelave odpadkov v 
regionalnem centru za ravnanje z odpadki (RCERO), 

 in pooblastil Snago, d.o.o., da izvede vse potrebne aktivnosti za izvedbo obeh projektov. 
 
5.  Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. je septembra 2006 

potrdil Osnutek investicijskih načrtov javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING 
Ljubljana, d.o.o. za leto 2007.  

 
 
 
Razvojna in investicijska dejavnost 

 
6. S ciljem ugotovitve sestave tako neločenih (mešanih) in ločenih bioloških odpadkov iz 

gospodinjstev kot tudi preostanka mešanih gospodinjskih odpadkov je Snaga, d.o.o. marca 
2006 izvedla obširne analize. Prav tako je bila oktobra 2006 skladno z Uredbo o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih izvedena jesenska sejalna analiza odpadkov.  

 
 

7. Vloga za pridobitev sredstev kohezijskega sklada EU za objekte nadgradnje regijskega 
centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (v nadaljevanju RCERO), ki zadeva 3 projekte:  

• čistilno napravo za čiščenje izcednih vod na odlagališču Barje, 
• objekte za predelavo odpadkov in  
• izgradnjo 3. faze IV. in V. odlagalnega polja na odlagališču Barje, 

je bila v začetku septembra 2006, po podpisu pristojnih ministrov, poslana na sedež 
Evropske komisije. Novembra 2006 je Evropska komisija zahtevala dopolnitev vloge po 
zahtevah uredb za novo finančno perspektivo. Dopolnitev je pomenila združitev treh 
projektov v enega, kar je praktično pomenilo izdelavo nove vloge. Dopolnjena vloga je bila 
poslana v Bruselj konec februarja 2007. 
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8. Meseca julija 2006 je bil potrjen zagonski načrt projekta prenove informacijskega sistema 
Snaga, d.o.o., ki pomeni vzpostavitev celovite prenove informacijskega sistema podjetja z 
uvedbo enotne programske rešitve (ERP in BIS), sistema za podporo odločanju, intraneta in 
varnostne politike.  
 

 
 
Izvajanje storitev 
 
9. Snaga, d.o.o. je s 5. majem 2006 pričela izvajati koncesionirano dejavnost zbiranja in 

prevoza komunalnih odpadkov v občini Vodice.  
 
10. Septembra 2006 je Snaga z novo storitvijo zbiranja in odvažanja bioloških odpadkov iz 

gospodinjstev pokrila celotno območje kjer izvaja dejavnost. 
 
11. Oktobra 2006 je bila izdelana vloga za okoljevarstveno dovoljenje – IPPC in posredovana 

na Ministrstvo za okolje in prostor. 
 
 

 
Finančno poslovanje 

 
 
12. Februarja 2006 je nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. podal pozitivno 

mnenje k predlogu Snage d.o.o. k ceni nove storitve zbiranja, prevzema in predelave 
bioloških odpadkov iz gospodinjstev. Maja 2006 sta soglasje k predlogu dala Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana in Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding 
Ljubljana, d.o.o., junija 2006 pa je pozitivno strokovno mnenje podalo tudi Ministrstvo za 
okolje in prostor. Julija in v začetku oktobra 2006 je Snaga, d.o.o. na poziv posredovala 
dodatne obrazložitve na Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarstvo in konec 
novembra 2006  prejela predhodno soglasje k ceni. Cena nove storitve je bila uveljavljena v 
letu 2007. 

 
13. Snaga, d.o.o. je tudi v letu 2006 dosegla oprostitev plačila okoljske dajatve za 

onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za vitalne investicije v komunalno 
infrastrukturo. S 1. majem 2006 se je zaradi večje izrabe odlagališčnega plina in uvedbe 
ločenega zbiranja odpadkov znižala okoljska dajatev za 15 %. Posledično se je povprečna 
položnica za uporabnike znižala za 2,2 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SNAGA, d. o. o.                                                                                                              5

Poslovanje Snage, d. o. o. v številkah 
 
 

KAZALCI 
Leto  
2006   

Leto  
2005 

 

Leto  
2004 

Leto  
2003 

Leto  
2002 

      
Zbiranje in prevoz odpadkov  
(masa v tonah) 

198.065 188.928 207.712 188.765 196.034 

- Snaga, d.o.o.  147.493 141.526 140.324 132.392 144.941 
- Ostali  50.572 47.402 67.388 56.373 51.093 
Od tega ločeno zbrani odpadki  15.275 10.642 8.989 5.451 3.475 
Ločeno zbrani / vsi zbrani (delež v %) 7,7 5,6 4,3 2,9 1,8 
      Odlaganje odpadkov (masa v tonah)      
Sprejeti na odlagališče Barje  182.790 178.286 198.723 183.314 192.559 
Odloženi odpadki 178.239 173.532 177.436 172.046 187.052 
Izločeni odpadki 4.551 4.754 21.287 11.268 5.507 
Izločeni / sprejeti (delež v %) 2,5 2,7 10,7 6,1 2,9 
      Snovna izraba odpadkov  
(ločeno zbrani in izločeni/vsi zbrani-v %) 

10,0 8,1 14,6 8,9 4,6 

      
Čiščenje javnih površin       
Storitve vzdrževanja javnih površin  
(v urah) 

87.417 79.263 77.002 * * 

      Zaposleni      
Število zaposlenih iz ur 377,3 375,8 354,07 354,91 369,40 
Število zaposlenih na dan 31.12. 393 385 375 359 376 
      Iz izkaza poslovnega izida       
Prihodki  
v mio SIT  
v EUR 

 
4.367 

18.221.121 

 
4.230 

17.651.603 

 
4.896 

20.805.776 

 
3.973 

16.578.619 

 
3.928 

16.390.834 

Odhodki  
 v mio SIT  
v EUR 

 
4.108 

17.142.306 

 
3.772 

15.741.472 

 
4.804 

20.048.670 

 
3.695 

15.417.132 

 
3.748 

15.640.122 

Poslovni izid pred davkom od dohodka 
v mio SIT  
v EUR 

 
259 

1.078.815 

 
458 

1.910.131 

 
181 

757.106 

 
278 

1.161.486 

 
180 

750.713 

Čisti poslovni izid  
v mio SIT  
v EUR 

 
158 

658.934 

 
383 

1.597.394 

 
181 

757.106 

 
278 

1.161.486 

 
180 

750.713 

* obseg storitev se je spremljal v različnih merskih enotah 
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1.2. PREDSTAVITEV PODJETJA 
 
Splošni podatki o podjetju 
 
Snaga Javno podjetje, d. o. o., Povšetova ulica 6,  Ljubljana 
 
 
Kratek opis nastanka podjetja 
 

Začetki podjetja segajo v čas prve svetovne vojne. Takrat je ljubljanski mestni svet ustanovil 
podjetje Mestna priprega, da bi opravljalo kot temeljno dejavnost prevozništvo za različna 
podjetja v mestu. Podjetje je skrbelo med drugim za prevoz odpadkov, škropljenje 
makadamskih cest in pluženje snega. Od tod izhaja tudi dejavnost današnje Snage, d.o.o., 
Ljubljana.  
Dejavnost podjetja se je razvijala skladno s potrebami in razvojem mesta Ljubljane. Veliko 
statusnih sprememb so povzročile spreminjajoče se politične in gospodarske razmere: od 
Mestne priprege, prek TOZD-a Javna higiena v okviru Komunalnega podjetja Ljubljana do 
ustanovitve podjetja Snaga, d. o. o. leta 1990. 
 
 
Predstavitev dejavnosti podjetja 
 

Snaga, d. o. o. (v nadaljevanju: Snaga) je pooblaščena  za opravljanje gospodarskih javnih 
služb, v manjši meri pa opravlja tudi druge gospodarske dejavnosti. 
 
Obvezne gospodarske javne službe: 
• zbiranje in prevoz odpadkov, 
• odlaganje komunalnih odpadkov, 
• javna snaga in čiščenje javnih površin, 
 
izbirne gospodarske javne službe: 
• vzdrževanje javnih sanitarij, 
 
druge gospodarske dejavnosti:  
• odlaganje nekomunalnih odpadkov in komunalnih odpadkov iz občin nedružbenic, 
• proizvodnja električne energije, 
• plakatiranje. 
 
Storitve zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov Snaga izvaja na območju Mestne občine 
Ljubljana in osmih primestnih občin: Brezovica, Dobrova–Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, 
Horjul, Ig, Medvode, Škofljica in Velike Lašče. Na odlagališče Barje se odlagajo odpadki iz 
Mestne občine Ljubljana, osmih prej omenjenih primestnih občin ter iz občin Kamnik, 
Komenda, Vodice, Vrhnika in Borovnica.                          
Obvezno gospodarsko javno službo čiščenje javnih površin in izbirno gospodarsko javno službo 
vzdrževanje javnih sanitarij Snaga izvaja v Mestni občini Ljubljana. 
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Struktura lastništva 
 
Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6,  Ljubljana je povezana v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., 
družbo za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji, ki je tudi 100-odstotna lastnica 
podjetja Snaga, d.o.o.. Ustanovitelj matičnega podjetja in v holding povezanih in 
preoblikovanih javnih podjetij je Mestna občina Ljubljana in osem primestnih občin.  
 
 
Organi vodenja in upravljanja 
 
Direktor podjetja 
Janko Kramžar, univ. dipl. ekon. 
 
Nadzorni svet 
Predsednik: Anton Colarič  
         Člani: Dunja Piškur Kosmač 
                    dr. Marko Notar 
                    Jožka Hegler 
                    mag. Marko Žužek 
                    Ivan Jordan 
                    Ivan Erklavec 
                    Franci Hribar 
                    Marija Rutter 
           
  
Ostali podatki o podjetju 
 
Matična številka: 5015545       Davčna številka: 30543517 
 
Telefon: 477-96-00,                     Faks: 477-97-13 
 
E-mail: snaga@snaga.si                Spletna stran: http://www.holdingljubljana.si/snaga/ 
 
Transakcijski račun: 

• NLB d. d. , št. 02924-0020286671 
• ABANKA VIPA d. d., št. 05100-8010486080 
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1.3. POROČILO DIREKTORJA 
 
Spoštovani! 
 
S ponosom lahko ugotovim, da je bilo poslovanje Snage v letu 2006 uspešno in v marsikaterem 
pogledu tudi prelomno. Zavzemanje za prijazen odnos do naših strank in kvaliteto naših storitev 
v preteklih letih je obrodilo rezultat. Trendna rast zadovoljstva od leta 2002 dalje je namreč 
pozimi 2006 dosegla najvišjo raven doslej. Uporabniki naših storitev so nas ocenili s povprečno 
oceno 3,87 od največ 5. Drugače povedano, več kot 70 odstotkov anketiranih je zadovoljnih ali 
zelo zadovoljnih z našim delom in manj kot 5 odstotkov nezadovoljnih. Zavedam se, da so  
zadovoljni uporabniki naših storitev največji garant obstoja in nadaljnje širitve podjetja. V letu 
2006 smo na ta račun število naših strank povečali še za prebivalce občine Vodice, kjer smo 
pridobili koncesijo za področje zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Ti rezultati pomenijo 
po drugi strani tudi dodatno zavezo za bodoče delo. Potrditev te zaveze so bile tudi priprave na 
obnovitev certifikata kakovosti ISO 9001:2000 v letu 2006, ki smo ga v začetku leta 2007 tudi 
uspešno pridobili. 
 
Čeprav Snaga poleg dejavnosti ravnanja z odpadki izvaja tudi čiščenje javnih površin, 
vzdrževanje javnih sanitarij, plakatiranje in pa avtoservisne storitve, je dejavnost ravnanja z 
odpadki finančno najpomembnejša. Več kot 80 odstotkov celotnih prihodkov smo realizirali na 
osnovi opravljenih storitev zbiranja, prevoza in odlaganja odpadkov. Ker so bile naše cene že 
drugo leto zapored nespremenjene, je toliko bolj pomembno, da nam je kljub uvedbi nove 
dejavnosti uspelo poslovati z dobičkom. Čisti poslovni izid v višini 158 mio SIT (659 tisoč 
EUR) je posledica doslednega obvladovanja stroškov na vseh nivojih. Rezultat tovrstnih 
aktivnostih se kaže v podatku, da je manj kot 14 odstotkov stroškov podjetja nastaja v 
podpornih procesih oz. aktivnostih.  
 
Naj navedem tri najpomembnejše projekte iz leta 2006, ki bodo bistveno vplivali na poslovanje 
podjetja v naslednjih letih: 
 
 
1. Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki 
 
Področje predelav odpadkov je pomembno zaradi tega, ker zagotavlja dolgoročno zakonsko in 
okoljsko sprejemljivo rešitev na področju ravnanja z odpadki. Hkrati pa z aktivno vlogo pri 
načrtovanju in izvedbi tega projekta omogoča podjetju, da ohranja nosilno vlogo v celotnem 
ciklu ravnanja z odpadki: zbiranje, prevoz, predelava in odlaganje preostanka. Nadgradnja 
Regijskega centra za ravnanje z odpadki, ki zagotavlja tako predelavo ločeno zbranih bioloških 
odpadkov kot tudi preostanka mešanih komunalnih odpadkov, je v letu 2006 dobila dve 
potrditvi. Lokalne skupnosti so potrdile investicijski program in pooblastile Snago za izvedbo, 
hkrati pa je bila vloga za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev posredovana v Bruselj. 
Ker smo v letu 2006 že pričeli tudi z izdelavo razpisne dokumentacije, smo dejansko iz faze 
načrtovanja prešli že v fazo izvedbe, ki je še zahtevnejša.  
 
 
2. Ločeno zbiranje bioloških odpadkov 
 
V letu 2006 nam je uspelo na celotnem področju Mestne občine Ljubljana in primestnih občin 
zagotoviti ločeno zbiranje organskih kuhinjskih odpadkov. To je zadnja večja dopolnitev 
sistema zbiranja in prevoza odpadkov, ki je pomenila povečanje števila zabojnikov za skoraj 40 
odstotkov in hkrati povzročila velike spremembe v ustaljenih navadah naših strank. V bodoče 
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bodo naše aktivnosti usmerjene predvsem v optimizacijo sistema zbiranja tako z vidika 
obvladovanja stroškov kot tudi povečevanja deleža ločeno zbranih frakcij odpadkov. Istočasno 
pa si bomo prizadevali za dvig kvalitete naših storitev s postavitvijo podzemnih zbiralnic 
odpadkov, ureditvijo prevzemnih mest za zbiralnice oz. eko otoke in zgraditvijo dodatnih 
zbirnih centrov.  

 
 

3. Zamenjava informacijskega sistema  
 

Pripravili smo razpis in izbrali ponudnika programske opreme, izdelali popis obstoječih 
procesov v obstoječi in želeni obliki, celoten projekt zamenjave pa bo zaključen marca 2008. Z 
izborom uveljavljene rešitve želimo podpreti tako glavne kot tudi podporne procese in v svoje 
poslovanje prenesti nekaj dobre prakse iz drugih podjetij.  

 
Takšne rezultate pa seveda lahko dosežejo samo zadostno usposobljeni in motivirani zaposleni 
v Snagi. Zato smo poleg poostrenega nadzora in discipline skušali krepiti pripadnost zaposlenih 
podjetju in jih primerno motivirali s krepitvijo notranjega komuniciranja, z dodatnim 
izobraževanjem, z dograjevanjem sistema nagrajevanja in napredovanja ter z izboljševanjem 
pogojev dela. Ocenjujem pa, da je na tem področju obvladovanje stroškov s plačno politiko 
doseglo svoje meje.  

 
Seveda pa nisem zadovoljen z vsemi dosežki v letu 2006. Zaradi zamika pri uvajanju ločenega 
zbiranja bioloških odpadkov nismo v celoti zbrali načrtovanih količin tovrstnih odpadkov, pa 
tudi skupni 10-odstotni delež neodloženih odpadkov je manjši od načrtovanega 10,7-
odstotnega. Poleg tega se je prav zaradi uvedbe te nove storitve v letu 2006 povečalo število 
upravičenih reklamacij. Vse tovrstne zaostanke moramo in bomo v letu 2007 nadoknadili.    
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1.4. POROČILO PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2006 
 
 
Na osnovi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah, nadzorni svet Snage, d.o.o. Ljubljana, 
podaja Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. poročilo, v 
katerem je predstavljeno delo nadzornega sveta, preveritev letnega poročila skupaj z 
revizorjevim poročilom in predlog uporabe bilančnega dobička. 
 
 
1. DELO NADZORNEGA SVETA V POSLOVNEM LETU 2006 
 
Nadzorni svet se je v letu 2006 sestal na 10 rednih sejah in v skladu s pozitivno zakonodajo, 
aktom o ustanovitvi družbe Snaga d.o.o. in poslovnikom o delu nadzornega sveta spremljal in 
nadzoroval poslovanje družbe. Uprava družbe mu je redno in pravočasno posredovala poročila 
o poslovanju in druge informacije, ki so podlaga za sprejemanje odločitev. Poleg tekočega 
informiranja o poslovanju družbe je nadzorni svet obravnaval zlasti naslednje pomembnejše 
vsebine in dokumente: 

- poslovni načrt za leto 2006, 
- letno poročilo za leto 2005 
- kvartalna poročila o poslovanju in o realizaciji investicij v letu 2006, 
- investicijski program za izgradnjo objektov predelave odpadkov v regionalnem 

centru za ravnanje z odpadki (RCERO), investicijski program za izgradnjo čistilne 
naprave izcednih vod odlagališča nenevarnih odpadkov Barje, dokument 
identifikacije investicijskega projekta za izvedbo dodatnih horizontalnih drenaž in 
kanala na vzhodnem delu I. odlagalnega polja na odlagališču nenevarnih 
odpadkov Barje,    

- vlogo za pridobitev soglasja k ceni nove storitve zbiranja in prevoza bioloških 
odpadkov iz gospodinjstev, 

- poročili o plasmajih prostih likvidnostnih sredstev in  
- poročili o terjatvah do kupcev. 

Na vseh sejah je nadzorni svet obravnaval tudi realizacijo sklepov prejšnjih sej. Vsi sklepi so 
bili v celoti realizirani. Na sejah je sodeloval direktor družbe in sekretar pri nekaterih točkah pa 
so kot poročevalci sodelovali tudi strokovni sodelavci podjetja. 
 
Nadzorni svet ocenjuje, da je podjetje Snaga, d.o.o. v letu 2006 uspešno poslovalo, pri čemer je 
potrebno izpostaviti zlasti:  
• da je poslovno leto 2006 zaključila uspešno in dosegla  pozitiven poslovni rezultat kljub 

uvedbi nove storitve zbiranja in prevoza bioloških odpadkov iz gospodinjstev in 
nespremenjeni ceni ter brez dodatnih proračunskih sredstev uspela realizirati vse 
pomembne zastavljene cilje, 

• da povečuje delež izločenih odpadkov, k čemur bo v prihodnje še dodatno prispevala 
pokritost celotnega območja delovanja s storitvijo ločenega zbiranja bioloških odpadkov iz 
gospodinjstev, 

• razvojno naravnanost v okolju prijazno gospodarjenje z odpadki s pripravo projektov, ki 
zmanjšujejo emisije (čistila naprava) in znižujejo delež celotnega organskega ogljika ter 
bistveno zmanjšujejo količine odloženih odpadkov istočasno pa zagotavljajo produkte, ki 
jih bo možno uporabiti kot obnovljive energetske vire (predelava). 
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2. STALIŠČE DO REVIZORJEVEGA POROČILA 
 
Nadzorni svet se je tudi podrobneje seznanil s poročilom neodvisnega revizorja, družbe KPMG 
Slovenija d.o.o., Ljubljana, ki izraža pozitivno mnenje do revidiranih računovodskih izkazov za 
poslovno leto 2006 in ocenil, da je poročilo izdelano skrbno in da realno razkriva poslovanje 
podjetja. 
 
 
3. SESTAVA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 
 
Nadzorni svet je pri pregledu letnega poročila za leto 2006 ugotovil, da je sestavljeno po 
določilih Zakona o gospodarskih družbah in veljavnih Slovenskih računovodskih standardih. 
Podjetje je v poslovnem poročilu razkrilo realizacijo zastavljenih ciljev in realno prikazalo 
premoženjsko in finančno stanje družbe.  
Nadzorni svet je zaradi vseh navedenih ugotovitev in pozitivnega mnenja revizorjev v celoti 
potrdil letno poročilo 2006.  
 
 
4. UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA 
 
Direktor je v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah s sklepoma z dne 21.3.2007  od 
čistega dobička poslovnega leta 2006 v znesku 157.907.387,08 SIT razporedil v zakonske 
rezerve 7.895.000,00 SIT in ugotovil bilančni dobiček v znesku 150.012.387,08 SIT.  
Nadzorni svet soglaša s predlogom direktorja, da se celotni bilančni dobiček podjetja v znesku                               
150.012.387,08 SIT razporedi v druge rezerve iz dobička in je s tem na razpolago za 
investicijske načrte in morebitne izgube zaradi nadzorovanih cen. 
 
 
5. ZAKLJUČEK 
 
Nadzorni svet meni, da je uprava uspešno vodila poslovanje v letu 2006 in izpolnila  načrtovane 
naloge. 
 
Zaradi navedenega je nadzorni svet na 19. seji dne 14.5.2007: 

- potrdil letno poročilo podjetja Snaga, d.o.o. za leto 2006, 
- zavzel pozitivno stališče do revizorjevega poročila za leto 2006, 
- soglašal s predlogom direktorja o delitvi bilančnega dobička in predlaga Svetu 

ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., da sprejme 
predlagano delitev. 
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2. POSLOVNO POROČILO 
 
 
2.1. GOSPODARSKA GIBANJA V DRŽAVI 

 
 

V letu 2006 je povprečna stopnja inflacije dosegla 2,5 %, enako kot leto pred tem. Merjeno na 
medletni ravni (december) pa je bila rast cen 2,8 %. V povprečju so se v letu 2006 cene storitev 
zvišale za 3,4 %, cene blaga pa za 2,0 %. Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim 
indeksom cen življenjskih potrebščin, je decembra 2006 v državah EU25 v povprečju znašala  
2,1 %, v evro območju pa 1,9 %. 

 
Med posameznimi skupinami cen so se v letu 2006 v primerjavi z enakim obdobjem lani 
najbolj zvišale cene v skupinah stanovanja (5,3 %) in izobraževanje (4,5 %). Tekoča goriva so 
bila v letu 2006 v povprečju dražja za 10,3 %, plin za 13,8 %, daljinska energija za 16,1 % in 
trda goriva za 9,0 %. 

 
Regulirane cene so se v letu 2006 spreminjale v skladu z glavnima usmeritvama vladnega 
Načrta uravnavanja reguliranih cen za leti 2006 in 2007. V letu 2006 so cene, ki so pod 
različnimi oblikami regulacije, zrasle za 2,1 % in k 2,8-odstotni inflaciji prispevale slabe 0,4 
odstotne točke. Skupna rast reguliranih cen tako ni presegla rasti prostih cen, ki so v letu 2006 
zrasle za 3,0 %. 

 
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se v letu 2006 v povprečju povečale za      
2,3 %, decembra pa so bile za 2,8 % višje kot konec leta 2005. 

 
Stabilnost cen je posledica usklajenega delovanja ekonomskih politik Banke Slovenije in Vlade 
Republike Slovenije. Ključni dejavniki, ki so v letu 2006 omogočili umirjeno spreminjanje cen, 
so bile makroekonomske politike Banke Slovenije in vlade, ki ostajajo tudi v letu 2007 
naravnane k ohranjanju stabilnosti cen, ki bo ključnega pomena za zagotavljanje cenovne 
konkurenčnosti Slovenije v mednarodnem okolju. Ob stabilnem tečaju tolarja, ki je pomembno 
prispeval k stabilizaciji cen, je vlada nadaljevala z restriktivno politiko poviševanja reguliranih 
cen, k umirjeni rasti cen pa je prispevalo tudi nadaljevanje politike zmerne rasti plač tako v 
javnem kot v zasebnem sektorju, kar je preprečevalo pritiske na rast cen tako s strani 
povpraševanja kot ponudbe.  
 
Temeljna obrestna mera je v večini mesecev leta 2006 znašala 0,2 % mesečno oziroma 2,38 % 
letno. Predpisana obrestna mera zamudnih obresti je od 1.1.2006 znašala 13,5 %, s 1.7.2006 se 
je znižala na 12,5 % in s 1.1.2007 na 11,5 %. 

 
Povprečna bruto plača na zaposlenega je v letu 2006 v povprečju dosegla 290.635 SIT ali 
1.212,80 EUR, ki je bila nominalno za 4,8 oziroma realno za 2,2 % višja kot v letu 2005. 
Povprečna mesečna neto plača pa je lani znašala 185.342 SIT ali 773,42 EUR in je bila realno 
za 2,5 % višja kot leto prej. 
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2.2. URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH CILJEV IN NALOG 
 
 

Smernice 
 
Na področju zbiranja in prevoza ter odlaganja odpadkov smo sledili smernicam 
minimizacije deponiranja odpadkov. V letu 2006 je znašal delež izločenih odpadkov v 
vseh zbranih odpadkih 10,0 % in je bil v primerjavi s predhodnim letom večji za 1,9-
odstotne točke. Glede na načrtovani 10,7-odstotni delež pa je bil le-ta manjši zaradi 
časovnega zamika pri uvedbi sistema ločenega zbiranja bioloških odpadkov iz 
gospodinjstev in zaradi nekoliko manj zbranih odpadkov za predelavo. 

 
V letu 2006 je bilo na odlagališče in zbirni center Barje sprejetih 185.991 ton odpadkov, 
od tega je bilo odloženih 178.239 ton. Snovna in energetska izraba sprejetih odpadkov 
na lokaciji Barje je znašala 4,2 % in je pod 5-odstotnim  načrtovanim deležem, 
predvsem zaradi manj zbranih in izločenih odpadkov za predelavo na zbirnem centru 
odlagališča Barje, ki je bilo v prenovi dlje časa od predvidenega.   
 
Prav tako smo v letu 2006 ohranili vodilno vlogo na področju ravnanja z odpadki v 
osrednji slovenski regiji ter maja 2006 pričeli izvajati koncesionirano dejavnost zbiranja 
in prevoza komunalnih odpadkov tudi v občini Vodice.  
 

 
Cilji povezani s stranko 
 

Kakovost naših storitev se povečuje, kar nam pričajo rezultati do sedaj izvedenih 
panelnih raziskav, ki kažejo na kontinuirano naraščanje zadovoljstva strank s storitvami. 
Poleg tega smo skrajšali povprečni čas reševanja reklamacij. Načrtovano zmanjšanje 
števila upravičenih reklamacij pa nam ni uspelo doseči predvsem zaradi povečanega 
števila reklamacij v prvih dveh mesecih po uvedbi nove storitve zbiranja in prevoza 
bioloških odpadkov. 

 
Uporabnike naših storitev smo informirali in osveščali s posebnim poudarkom na 
promoviranju ločenega zbiranja bioloških odpadkov iz gospodinjstev. 

 
 
Okoljski cilji 
 

Za izgradnjo čistilne naprave za čiščenje izcednih vod na odlagališču Barje je bila v letu 
2006 izdelana razpisna dokumentacija, pridobljene ponudbe in izbran izvajalec, s 
katerim je tudi sklenjena pogodba. Razpisna dokumentacija za izgradnjo čistilne 
naprave je poslana v pregled na Ministrstvo za okolje in prostor. 

 
V sodelovanju z lokalnimi skupnostmi je bila sprejeta odločitev o predelavi preostanka 
mešanih komunalnih odpadkov in s tem nadgradnja regijskega centra za ravnanje z 
odpadki Ljubljana. 

 
Na odlagališču Barje so potekala intenzivna dela pri urejanju starega vzhodnega dela, ki 
jih je za športne namene izvajal najemnik v skladu z dogovorjenimi pogodbenimi 
obveznostmi.  
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Na področju čiščenja javnih površin smo v Mestni občini Ljubljana poleg rednega 
čiščenja javnih površin izvajali tudi dodatne storitve čiščenja v urbanih naseljih, ter 
čiščenje brežin ter podhodov in s tem zagotavljali višji standard skupnih komunalnih 
storitev. 

 
Oktobra 2006 je bila izdelana vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja v skladu 
z IPPC direktivo in posredovana na Ministrstvo za okolje in prostor.   

 
 
Cilji povezani s storitvijo 
 

Septembra 2006 je Snaga s storitvijo zbiranja in odvažanja bioloških odpadkov iz 
gospodinjstev pokrila celotno območje izvajanja dejavnosti in tako realizirala enega od 
najpomembnejših načrtovanih ciljev dejavnosti zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov. Zaradi zamika pri uvajanju sistema na celotnem področju in nizkega 
ločevanja bioloških odpadkov v blokovskih naseljih je bilo v obravnavanem obdobju 
zbrane 88,7 % načrtovane mase.  
 
V letu 2006 nam je kljub uvedbi nove storitve in s tem povečanimi stroški uspelo 
poslovati brez izgube. Konec leta 2006 smo pridobili soglasje k ceni za novo storitev 
zbiranja in prevoza bioloških odpadkov,  ki se uporablja od januarja 2007 dalje. 

 

Snaga je septembra 2006 kandidirala za pridobitev finančnih sredstev iz kohezijskih 
skladov EU za izvedbo ključnih investicij za izgradnjo RCERO Ljubljana. Konec 
februarja 2007 je bila v Bruselj poslana dopolnjena vloga.   
 

 
 
2.3. ZADOVOLJSTVO PORABNIKOV 
 
 
Sprejeta politika kakovosti Snage je v prvi vrsti usmerjena v stranko, to je uporabnika naših 
storitev. Zaposleni v podjetju smo oblikovali politiko in cilje ter vzpostavili sistem vodenja 
kakovosti, s katerim je zagotovljeno stalno zavedanje vseh zaposlenih o izpolnjevanju 
uporabnikovih potreb. 

 
Zadovoljstvo uporabnikov naših storitev ugotavljamo in merimo s pomočjo: 
- panelnih raziskav in  
- spremljanja reklamacij in informacij, ko na osnovi pridobljenih informacij ugotavljamo 

neskladja pri naših procesih in podajamo predloge za rešitve. 
 

Osnovni cilj panelov je raziskati odnos Ljubljančanov do Javnega Holdinga in podjetij, ki so 
združena v Javnega Holdinga. Gre za kontinuirano raziskovanje, ki se je pričelo v letu 2002 in 
se je nadaljevalo v leto 2006, v katerem so bili izvedeni štirje paneli.  
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Primerjava rezultatov med do sedaj izvedenimi paneli je pokazala kontinuirano naraščanje 
zadovoljstva s storitvami. Z zadnjim panelom zima 2006 je bila zabeležena najvišja povprečna 
ocena zadovoljstva s storitvami podjetja Snaga (3,87), ki pa je občutno višja od ocene v 
merjenju jeseni 2006 (3,64). Zelo nezadovoljnih in nezadovoljnih je 4,2 odstotka anketiranih, 
zadovoljnih ali zelo zadovoljnih pa je dobrih 70 odstotkov. 

 
S storitvami podjetja Snaga so nadpovprečno zadovoljne ženske, anketiranci v starostni skupini 
med 46 in 60 letom, poklicno in višješolsko izobraženi, tisti z zmernimi prihodki in prebivalci 
nekdanje občine Center. 
 

Slika 2: Povprečna ocena zadovoljstva podjetij, združenih v JAVNI HOLDING 
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V primerjavi z ostalimi podjetji, združenimi v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., so  
anketiranci v povprečju najbolj zadovoljni s storitvami podjetja Snaga, in sicer je bila z 
merjenjem zima 2006 dosežena povprečna ocena zadovoljstva v višini 3,87, nato sledijo 
Ljubljanske tržnice (3,86) in Žale (3,80). 

 
Zadovoljstvo uporabnikov, merjeno s številom upravičenih reklamacij, je bilo v letu 2006 v 
primerjavi s predhodnim letom nekoliko slabše. Povečanje števila upravičenih reklamacij se 
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predvsem nanaša na meseca oktober in december 2006 oz. uvedbo nove storitve zbiranja in 
prevoza bioloških odpadkov iz gospodinjstev in s tem v zvezi z namestitvijo in praznjenjem teh 
posod. Snaga je učinkovito pristopila k reševanju tovrstnih reklamacij, kar se rezultira na 
občutnem zmanjšanju reklamacij že v mesecu decembru 2006. 

 
Visoko stopnjo zadovoljstva strank je Snaga dosegala predvsem s sprotnim obveščanjem in 
ažurnim reševanje reklamacij. Čas reševanja reklamacij se je v povprečju zmanjšal za 1 dan, in 
sicer iz 6 dni v letu 2005 na 5 dni v letu 2006, kar je tudi hitreje od načrtovanega časa.  
 
O uvedbi nove storitve in spremembi cene podjetje Snaga informira uporabnike storitev z 
obvestilom na samem računu, ki se izdaja mesečno. O urnikih oziroma programih zbiranja 
obveščamo občane z zgibankami, ki jih razdelimo po gospodinjstvih, s plakati, na spletni strani, 
v dnevnem časopisju in z obvestili na hrbtni strani računov. 

 
V letu 2006 smo uporabnike naših storitev ustrezno informirali, obveščali in jih spodbujali k 
ločevanju odpadkov. Poleg tradicionalne brošure Modri nasveti za zeleno okolje z urniki 
odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov, z navodili za ločeno zbiranje odpadkov, ki jo prejmejo 
vsa gospodinjstva, smo pripravili tudi nekaj novosti. 

 
Ob uvajanju rednega zbiranja bioloških odpadkov smo pripravili zloženke: 
- Ločeno zbiranje bioloških odpadkov z navodili ločevanja bioloških odpadkov, 
- Kompostiranje doma s praktičnimi nasveti kompostiranja na domačem vrtu, 
- Ločujmo odpadke za čistejše okolje z nasveti kako ločevati komunalne odpadke (ponatis). 
 
Občane smo k ločenemu zbiranju odpadkov vzpodbujali tudi s plakati z ustrezno vsebino na 
naših plakatnih stebrih in z akcijami »Zmaja pometaja« v trgovskih centrih, namenjenih 
najmlajšim. 
 
Na odlagališču Barje je bil v mesecu maju 2006 že sedmo leto organiziran dan odprtih vrat, kjer 
so si obiskovalci lahko ogledali posamezne objekte in se seznanili z dejavnostjo odlaganja 
odpadkov. Dneva odprtih vrat se je udeležilo več kot tristo obiskovalcev, kar je več kot v 
predhodnih letih.  
 
Ob dnevu odprtih vrat smo pripravili tri nove zloženke in sicer: 
- Priročnik za ravnanje z odpadki,  
- Odlagališče nenevarnih odpadkov Barje in 
- Abeceda odpadkov. 
 
V okvir usposabljanja občanov za pravilno ravnanje z odpadki sodi tudi obsežna prenova 
spletne strani Snage, ki smo jo začeli v letu 2006, dokončali pa jo bomo v letu 2007. 
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2.4. POSLOVANJE PODJETJA 
 
 
Snaga je v letu 2006 uspešno poslovala, saj so bili poslovni dosežki boljši od načrtovanih. 
Ustvarila je 4.366,5 mio SIT (18.221.121 EUR) vseh prihodkov, kar predstavlja 3,2–odstotno 
rast v primerjavi z letom 2005 in 1,0-odstotno preseganje načrtovane vrednosti.  
 
Čisti dobiček Snage je bil dosežen v višini 157,9 mio SIT (658.936 EUR), kar je za 224,9 mio 
SIT (938.462 EUR) manj kot v enakem obdobju leta 2005 in za 289,4 mio SIT  (1.208 EUR) 
več od načrtovanega rezultata. 
 
Poslovanje podjetja so v letu 2006 zaznamovali naslednji ključni dejavniki poslovnega okolja: 

• hitrejša rast stroškov od rasti čistih prihodkov od prodaje, predvsem zaradi uvedbe 
nove storitve zbiranja in prevoza bioloških odpadkov iz gospodinjstev in še ne 
uveljavljene nove cene,  

• obvladovanje stroškov na vseh ostalih področjih delovanja. 
 
 
2.4.1. Prihodki 
 
Doseženi skupni prihodki Snage znašajo 4.366,5 mio SIT (18.221.121 EUR) in za 1,0 % 
presegajo načrtovane ter za 3,2 % prihodke predhodnega leta.   
 
Znesek v tisoč SIT 

Prihodki 
Leto 2006 Načrt 2006 Leto 2005 Indeks 

Vrednost % Vrednost % Vrednost % L.06/N.06 L.06/R.05 

Poslovni prihodki 4.238.883 97,1 4.238.691 98,0 4.110.787 97,2 100,0 103,1 
Finančni prihodki 82.862 1,9 59.000 1,4 87.326 2,1 140,4 94,9 
Drugi prihodki 44.764 1,0 25.020 0,6 31.917 0,7 178,9 140,3 

Skupaj 4.366.509 100,0 4.322.711 100,0 4.230.030 100,0 101,0 103,2 

 
 
Struktura prihodkov podjetja se skozi obdobja bistveno ne spreminja, glavni 97-odstotni delež 
predstavljajo poslovni prihodki. Prevladujoči del v poslovnih prihodkih so prihodki od prodaje 
storitev, manjši del pa prihodki od prodaje blaga (električne energije).  
 
 
Prihodki od prodaje so v letu 2006 znašali 4.182,0 mio SIT (17.451.133 EUR) in so se glede 
na leto 2005 povišali za 4,1 %, v primerjavi  z načrtovano vrednostjo pa so bili višji za 3,2 %.   
 
Razmerja v sami strukturi prodaje storitev v letu 2006 ostajajo tako rekoč enaka razmerjem iz 
leta 2005. Prevladujoči delež zavzemajo prihodki dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov.   
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Slika 3: Struktura prihodkov od prodaje blaga in storitev v letih 2006 in 2005 
(delež prihodkov od prodaje posamezne dejavnosti v primerjavi z vsemi prihodki od prodaje) 
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V strukturi prihodkov od prodaje drugih gospodarskih dejavnosti ima glavnino prihodkov 
dejavnost odlaganja nekomunalnih odpadkov in komunalnih odpadkov iz občin nedružbenic, 
sledijo pa prihodki od prodaje električne energije in storitev plakatiranja. 

 
 

Finančni prihodki so bili v letu 2006 v višini 82,9 mio SIT (345.777 EUR), kar je v primerjavi 
z letom 2005 za 5,1 % manj, v primerjavi z načrtovano vrednostjo za leto 2006 pa za 40,4 % 
več, predvsem zaradi višjih depozitov in posledično višjih prihodkov od obresti od predvidenih. 

 
V letu 2006 se je v primerjavi z letom 2005 obrestna mera na vezana sredstva znižala iz 3,70 % 
na 3,34 %, tj. v povprečju za 0,36-odstotne točke.  
 
Največji strukturni delež v višini 84,7 % predstavljajo prihodki od obresti depozitov, ki so v 
letu 2006 znašali 70,2 mio SIT (292.872 EUR). Nato sledijo zamudne obresti v 13,1 % 
strukturnem deležu,  ostalo pa predstavljajo prihodki od prevrednotenja terjatev.   

 
 

Drugi prihodki so bili v letu 2006 v višini 44,8 mio SIT (186.797 EUR ) in so za 40,3 %  višji 
kot so bili v letu 2005, v primerjavi z načrtovano vrednostjo pa so višji za 78,9 %.  
Predstavljajo jih prejete odškodnine in kazni ter izterjane izvršbe.   
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2.4.2. Odhodki 
 
Odhodki podjetja skupno znašajo 4.108,0 mio SIT (17.142.306 EUR),  kar je 7,8 % manj od 
načrtovanih odhodkov  ter za 8,9 % več od odhodkov leta 2005. 

 
Znesek v tisoč SIT 

Odhodki 
Leto 2006 Načrt 2006 Leto 2005 Indeks 

Vrednost % Vrednost % Vrednost % L.06/N.06 L.06/R.05 

Poslovni odhodki 4.066.424 99,0 4.430.446 99,5 3.736.746 99,1 91,8 108,8 

Finančni odhodki 25.993 0,6 21.775 0,5 33.842 0,9 119,4 76,8 

Drugi odhodki 15.565 0,4 2.000 0,0 1.698 0,0 778,3 916,7 

Skupaj 4.107.982 100,0 4.454.221 100,0 3.772.286 100,0 92,2 108,9 

 
 
Odhodki poslovanja se nanašajo na stroške materiala in storitev, stroške dela, odpise vrednosti 
ter druge poslovne odhodke. Skupno znašajo 4.066,4 mio SIT (16.968.888 EUR), kar 
predstavlja 99,0 % vseh odhodkov podjetja.  

 
Slika 4: Struktura odhodkov poslovanja v letih 2006 in 2005 
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Stroški materiala in storitev skupno znašajo 1.293,4 mio SIT (5.397.209 EUR), kar je za   
12,8 % več kot v letu 2005 in za 13,1 % manj kot je bilo načrtovano.  

 
Stroški materiala so bili v letu 2006 v primerjavi z letom prej za 7,3 % višji, glede na 
načrtovano vrednost pa za 2,3 % nižji. Prevladujoči 42-odstotni delež predstavljajo stroški 
energije oz.  40-odstotni delež stroški porabljenega goriva.  

 
Pri stroških storitev beležimo 16-odstotno povečanje glede na leto 2005, v primerjavi z 
načrtovanimi stroški pa za 18,7 % manj.  
 
V letu 2006 v primerjavi z letom 2005 beležimo povišanje stroškov storitev predvsem zaradi 
višjih stroškov predelave bioloških odpadkov in  uničenja nevarnih gospodinjskih odpadkov ter 
višjih stroškov sprotnega vzdrževanja opreme in gradbenih objektov na odlagališču Barje. 
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Glede na načrtovane vrednosti pa so bili stroški storitev nižji predvsem zaradi nižjih stroškov 
večjih vzdrževalnih del na odlagališču Barje, nižjih stroškov informiranja javnosti in nižjih 
svetovalnih, izobraževalnih in raziskovalnih storitev od predvidenih.  

 
Odpise vrednosti v letu 2006 predstavljajo stroški amortizacije v višini 834,3 mio SIT 
(3.481.433 EUR) ter prevrednotovalni poslovni prihodki pri obratnih sredstvih v višini 25,1 mio 
SIT (104.797 EUR). 

 
Stroški iz naslova amortizacije so v primerjavi z letom 2005 za 10,4 % višji, v primerjavi z 
načrtovano vrednostjo pa za 1,8 % nižji.  

 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih so glede na načrtovane vrednosti za 
16,3 % nižji, glede na leto 2005 pa za 10,7 % nižji.  

 
Stroški dela znašajo 1.840,6 mio SIT (7.680.627 EUR), kar pomeni 45,3 % odhodkov 
poslovanja oziroma 44,8 % vseh odhodkov podjetja in so bili za 5,2 % višji kot v letu 2005. 
Stroški dela so bili leta 2006 za 8,9 % nižji od načrtovanih predvsem zaradi manjšega števila 
zaposlenih od predvidenega.  

 
Stroški dela vključujejo stroške plač, stroške socialnih in pokojninskih zavarovanj ter druge 
stroške dela. Konec leta 2006 je bilo 239 zaposlenih vključenih v prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje. Podjetje je v ta namen prispevalo 25,7 mio SIT (107.336 EUR). 

 
Stroški plač so se v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 povišali nominalno za 5,5 %, 
upoštevaje inflacijo pa je realno povečanje za 2,9 %, kar je rezultat: 

- 2,5-odstotne točke zaradi medletnega usklajevanja plač in 
- 0,4-odstotne točke zaradi povečanje števila zaposlenih iz ur. 

  
Zaposleni v Snagi je v letu 2006 v povprečju prejel mesečno bruto plačo v višini 285.457,08 
SIT (1.191,19 EUR), kar je za 1,8 % pod republiškim povprečjem in za 5,1 % več kot v letu 
2005.  

 
Drugi poslovni odhodki so v letu 2006 znašali 73,0 mio SIT (304.822 EUR) in so presegli 
načrtovano vrednost, kakor tudi višino drugih poslovnih odhodkov iz leta 2005. Na višino 
drugih poslovnih odhodkov je v letu 2006, v primerjavi z letom 2005, pomembno vplivalo 
oblikovanje dolgoročnih rezervacij za stroške delovanja odlagališča nenevarnih odpadkov Barje 
po prenehanju odlaganja odpadkov in rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine 
ob upokojitvi (v višini razlike do aktuarskega izračuna na dan 31.12.2006), ki jih je potrebno 
oblikovati skladno z novimi SRS 2006 in niso bile predvidene s poslovnim načrtom za leto 
2006. 
 
V letu 2006 izkazujemo tudi nižje izdatke za varstvo okolja zaradi nižje akontacije okoljske 
dajatve za odpadne vode, ki je znašala 20,8 mio SIT (86.591 EUR). Obračun za leto 2006, ki je 
izdelan marca 2007 pa znaša 38,6 mio SIT (161.021 EUR), kar je za 20,6 % več kot v 
predhodnem letu. Razlika med dejanskim obračunom in akontacijo bo plačana in izkazana med 
stroški v letu 2007. 

 
Finančni odhodki so bili v letu 2006 v višini 26,0 mio SIT (108.468 EUR). Glavni 56,9-
odstotni delež pomenijo obresti od dolgoročnih posojil JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, 
d.o.o., ostalo pa so odhodki od obresti drugih dolgoročnih posojil.  
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V primerjavi z enakim obdobjem leta 2005 so se finančni odhodki zmanjšali za 23,2 %, glede 
na načrtovano vrednost za obravnavano obdobje pa so bili za 19,4 % višji. Znižanje finančnih 
odhodkov je posledica zmanjšanja glavnice in s tem v zvezi tudi znižanja pripadajočih obresti.  

 
 

Drugi odhodki so bili v letu 2006 v višini 15,6 mio SIT (64.950 EUR) in v glavnem pomenijo 
odhodek iz naslova amortizacije naložbenih nepremičnin, ki se zaradi spremembe SRS izkazuje 
med drugimi odhodki, do leta 2006 pa med stroški amortizacije. Manjši 31,8-odstotni delež 
pomenijo odhodki odbitnih franšiz oziroma odškodnin za poškodovana vozila.  
 
 
2.4.3. Izid iz poslovanja 

 
Snaga je v letu 2006 ustvarila 258,5 mio SIT (1.078.815 EUR) dobička pred ugotovitvijo davka 
od dohodka. Rezultat je višji od načrtovanega predvsem zaradi nižjih stroškov poslovanja od 
predvidenih. 
 

Doseženi poslovni izid Snage je v letu 2006 glede na poslovni rezultat v preteklem letu slabši, 
kar je predvsem posledica uvedbe nove storitve zbiranja in prevoza bioloških odpadkov, ki ni 
bila pokrita s ceno. 

 
 

Čisti poslovni izid  
 

V letu 2006 Snaga izkazuje 157,9 mio SIT (658.936 EUR) čistega dobička, kar je za 224,9 mio 
SIT (938.458 EUR) manj kot v enakem obdobju leta 2005 in za 289,4 mio SIT  (1.207.715 
EUR) več od načrtovanega rezultata. 
 
 

Slika 5:  Gibanje čistih prihodkov od prodaje in čistega dobička v obdobju 2002 – 2006 
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2.4.4. Upravljanje s tveganji 
 
 
Vodenje Snage je usmerjeno k doseganju postavljenih ciljev, pri svojem delovanju pa je vedno 
izpostavljeno različnim tveganjem, ki lahko ogrozijo realizacijo ciljev. Naloga vodstva je, da se 
na tveganja ustrezno odziva in tako povečuje verjetnost njihovega doseganja. Tveganja je 
potrebno opredeliti in razvrstiti po teži ter vzpostaviti sistem za njihovo obvladovanje – sistem 
notranjih kontrol. 
Javno podjetje Snaga je zaradi širokega spektra delovanja in obsežnega območja, ki ga pokriva, 
vsakodnevno izpostavljeno različnim tveganjem. Tveganja smo razdelili: 

 
Poslovna tveganja: 

- tveganja v procesu obvladovanja zakonodaje, 
- okoljevarstvena tveganja, 
- tveganja za doseganje kvalitete storitev, 
- tveganja na področju izpeljanih naložb, 
- tveganja za povečanje tržnega deleža. 
 

Tveganja delovanja: 
- tveganja pri izvajanju operativnih programov ravnanja s komunalnimi odpadki 
lokalnih skupnosti, 
- tveganja v procesu nabave, 
- tveganja povezana s pridobivanjem kadrov, 
- tveganja pri zagotavljanju informacijske podpore. 
 

Finančna tveganja: 
- tveganja v procesu doseganja cene, 
- tveganja za pridobitev sredstev za financiranje naložb, 
- likvidnostna tveganja. 

 
Poslovanje Snage je tesno povezano z državnimi in lokalnimi predpisi ter sprejetimi 
strategijami s področja ravnanja z odpadki. Konec leta 2006 je bil sprejet Zakon o javno-
zasebnem partnerstvu, ki lahko vpliva tudi na statusne spremembe podjetja. Okvir delovanja 
podjetja pa določa republiška zakonodaja in občinski odloki, od katerih sta dva šele v 
sprejemanju, in sicer odlok o odlaganju ostankov komunalnih odpadkov in odlok o čiščenju 
javnih površin. V Snagi skušamo tvorno sodelovati pri pripravi ali spremembah omenjenih 
pravnih okvirov 
 
Snaga je kot storitveno podjetje pri svojem delovanju odvisna od ustrezne opreme in objektov, 
zato pravočasna in kvalitetna nabava predvsem specialnih vozil in opreme za zbiranje odpadkov 
ter zahtevnih objektov na odlagališču odpadkov, ob obstoječih pogojih financiranja in ob 
veljavnem Zakonu o javnih naročilih predstavlja precejšnja tveganja. Prav tako na področjih 
zbiranja in prevoza odpadkov ter čiščenja javnih površin, ki sta delovno intenzivni panogi, 
obstajajo tveganja pri pridobivanju ključnih komunalnih kadrov, kot so vozniki in komunalni 
delavci. 

   
Strateški cilj Snage je povečanje tržnega deleža, tako z uvedbo novih storitev kot tudi s 
širjenjem območja delovanja, kar predstavlja določena tveganja povezana s konkurenco. 

 
Celotno delovanje Snage je tesno povezano z okoljevarstvenimi predpisi in pridobivanjem 
obratovalnih dovoljenj, na sistemih zbiranja in prevoza odpadkov in za obratovanje odlagališča 
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(IPPC  dovoljenje), ki so nenazadnje odvisna predvsem od doseganja predpisanih standardov, 
kar največkrat pomeni dodatna investicijska zalaganja. 

  
V letih 2007 in 2008, ko se v podjetju zamenjuje obstoječa informacijska podpora in se gradi 
integralni informacijski sistem, je Snaga posebej izpostavljena tveganju informacijske podore 
temeljnih in podpornih procesov, tako operativnih, kot so obračun storitev, izdelava izkazov in 
poročil s področja ravnanja z odpadki, kot tudi vzpostavitev integralnega sistema za podporo 
odločitvam poslovodstvu. 

 
Kratkoročno poslovanje podjetja Snaga je glede na sprejete letne načrte, z vidika finančnih 
tveganj, varno. Kratkoročno plačilno sposobnost zagotavlja z usklajevanjem in načrtovanjem 
denarnih tokov, pri čemer upošteva tveganja povezana s plačilno nedisciplino. Naložbe so 
financirane z lastnimi viri in zunanjimi viri, delež zapadlih terjatev se je konec leta 2006 v 
primerjavi s predhodnim letom znižal, kar se načrtuje tudi za prihodnje leto. Večje tveganje pa 
predstavlja bodoče financiranje RCERO, saj bo izgradnja centra, kljub večinskemu deležu 
financiranja iz evropskih skladov, za lokalne skupnosti predstavljala doslej največji angažma 
proračunskih sredstev na področju ravnanja z odpadki.  
Večjim tveganjem je izpostavljena tudi cenovna politika, saj se cene komunalnih storitev 
oblikujejo administrativno in ne sledijo inflacijskim gibanjem.  

 
Realizacijo ciljev in finančna poročila Snaga spremlja in pripravlja mesečno, kvartalno pa poleg 
poročila o poslovanju izdela tudi analize odmikov in vzrokov za morebitna nedoseganja 
postavljenih ciljev. Pri obvladovanju tveganja delovanja ima pomembno vlogo vzpostavljen 
sistem notranjih kontrol, ki deluje preko službe za notranjo revizijo v okviru JAVNEGA 
HOLDINGA Ljubljana, v Snagi pa se izvaja preko sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2000 in 
gradi vzporedno s prenovo informacijskega sistema. 
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2.5. POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI 
 
2.5.1. Poslovni rezultati in cene 
 
Snaga opravlja tri obvezne gospodarske javne službe: zbiranje in prevoz odpadkov, odlaganje 
komunalnih odpadkov in čiščenje javnih površin ter izbirno gospodarsko javno službo 
vzdrževanje javnih sanitarij. 
 
Poleg gospodarskih javnih služb Snaga opravlja tudi druge gospodarske dejavnosti: odlaganje 
nekomunalnih odpadkov in komunalnih odpadkov iz občin nedružbenic, proizvodnja električne 
energije in plakatiranje. 
 
Gospodarske javne službe zbiranja, prevoza in odlaganja odpadkov se financirajo s ceno 
storitev, čiščenje javnih površin in vzdrževanje javnih sanitarij pa predvsem s proračunskimi 
sredstvi Mestne občine Ljubljana. 
 
Na področju cen zbiranja, prevoza in odlaganja odpadkov se že vrsto let nadaljuje restriktivna 
politika povišanja cen. Trenutno se cene oblikujejo skladno z Uredbo o oblikovanju cen 
komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 45/06).  
 
Cena odlaganja odpadkov ostaja nespremenjena že od leta 2002. Povprečna cena storitve 
odlaganja komunalnih odpadkov ne zadošča za pokrivanje vseh nastalih stroškov v zvezi z 
izvajanje te gospodarske javne službe.  
 
Povprečna  polna lastna cena odlaganja komunalnih odpadkov je v letu 2006 znašala 7.975,09 
SIT/tono sprejetih in zaračunanih odpadkov in je v primerjavi z doseženo povprečno ceno v letu 
2006 za 4,7 % višja.  
Stroškovna cena odlaganja odpadkov ne vključuje bodočih stroškov obratovanja, ki bodo 
nastali po zaprtju odlagališča, niti vkalkuliranih sredstev za nabavo novega zemljišča, kar bi 
bilo potrebno zagotoviti do zapolnitve enotnega IV. in V. odlagalnega polja.  
 
Cena zbiranja in prevoza odpadkov se je nazadnje spremenila aprila 2004, ob uvedbi 
ločenega zbiranja papirja, stekla in embalaže. Leta 2005 smo pričeli z uvedbo nove storitve 
zbiranja in prevoza bioloških odpadkov iz gospodinjstev in septembra 2006 z novo storitvijo 
pokrili celotno območje izvajanja gospodarske javne službe. 
 
Povprečna polna lastna cena zbiranja in prevoza mešanih komunalnih odpadkov iz 
gospodinjstev in njim podobnih je v letu 2006 znašala 1.320,48 SIT/m3 oziroma zmanjšana za 
prihodke od prodaje ločenih frakcij in sekundarnih surovin 1.246,99 SIT/m3 in je v primerjavi z 
doseženo povprečno ceno v letu 2006 za 15,5 % višja.   
 
Januarja 2006 smo pričeli s postopkom pridobitve soglasja k ceni nove storitve in novembra 
2006 pridobili predhodno soglasje k ceni s strani Ministrstva za gospodarstvo. Nova cena se 
uporablja od 1. januarja 2007 dalje. Časovni zamik pri uveljavitvi nove cene se odraža na 
negativnem poslovanju dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov, manjkajoča sredstva pa so se  
pokrivala z dobičkom drugih gospodarskih dejavnosti. 
 
V ljubljanski regiji je cena storitev ravnanja z odpadki precej nižja od cen drugod po Sloveniji. 
Po podatkih Statističnega urada RS, ki spremlja cene ravnanja z odpadki vključno z okoljsko 
dajatvijo in davkom na dodano vrednost v štirih slovenskih mestih, so povprečne cene zbiranja, 
prevoza in odlaganja komunalnih odpadkov iz gospodinjstev v mesecu decembru 2006 znašale:       



SNAGA, d. o. o.                                                                                                              25 

• Ljubljana        1.889,13 SIT/m3  oz. 7,8832 EUR/ m3,                                            
• Maribor          8.340,94 SIT/m3  oz. 37,8062 EUR/ m3,                                            
• Novo Mesto   2.752,71 SIT/m3  oz. 11,4869 EUR/ m3,                                            
• Koper             4.095,64 SITm3  oz. 17,0908 EUR/ m3.                                            

 
Skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se ob 
ceni odlaganja odpadkov od leta 2002 zaračunava tudi okoljska dajatev. Od 1.1.2007 dalje se  
pobrana okoljska dajatev nakazuje v državni proračun in ne več na lokalne proračune, od koder 
se je črpala za upravičene investicije. Snaga je v tem obdobju skupno pobrala 3.042 mio SIT 
okoljske dajatve in jo v celoti porabila za financiranje investicij odlagališča Barje in zbirnega 
centra.  
Poleg okoljske dajatve je Snaga v letih 2004 in 2005 za financiranje infrastrukture pridobila 
tudi državna nepovratna sredstva v višini 647 mio SIT. 
 

Zneski v mio SIT 

Leto 
Ok.dajatev vložena v investicije Plačilo ok.dajatve v proračun RS Prenos sredstev ok.dajatve 

Vsa podjetja 
v RS 

Snaga Delež Snage 
(v %) 

Vsa podjetja 
v RS 

Snaga Delež Snage 
(v %) 

Vsa podjetja 
v RS 

Snaga Delež Snage 
(v %) 

2002 3.091 670 21,7 28 0 0 - 0 - 

2003 3.012 564 18,7 13 0 0 - 0 - 

2004 2.657 594 22,4 0 0 0 373 144 38,6 

2005 1.572 348 22,1 30 0 0 1.268 224 17,7 

2006 ni podatka 612 - ni podatka 0 0 ni podatka 121 - 
2007 ni podatka 254 - ni podatka 0 0 ni podatka 0 - 

 
Proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana namenjena pokrivanju stroškov čiščenja javnih 
površin in vzdrževanja javnih sanitarij tudi v letu 2006 kot že vrsto let niso zadoščala za 
pokrivanje vse nastalih stroškov povezanih z omenjenima dejavnostma.  
V letu 2006 je podjetje z opravljanjem dejavnosti čiščenja javnih površin ustvarilo 49,5 mio 
SIT izgube, z vzdrževanjem javnih sanitarij pa 19,5 mio SIT izgube. 
 

Slika 7: Rezultat poslovanja po dejavnostih v letu 2006 (pred davkom od dohodka) 
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V letu 2006 so vse gospodarske javne službe, razen dejavnosti odlaganja komunalnih 
odpadkov, izkazovale negativen izid iz poslovanja. Dejavnosti gospodarskih javnih služb so po 
odbitku davka od dohodka pravnih oseb skupaj ustvarile 163,8 mio SIT (683.504 EUR) izgube. 

 
Druge gospodarske dejavnosti so v letu 2006 poslovale uspešno in skupaj ustvarile 321,7 mio 
SIT (1.342.440 EUR) čistega dobička. 
 
 
2.5.1. Izvajanje gospodarskih javnih služb 
 
2.5.1.1. Zbiranje in prevoz odpadkov 
 
Fizični obseg 
 
Gospodarsko javno službo zbiranje in prevoz odpadkov opravlja podjetje Snaga na območju 
Mestne občine Ljubljana, osmih primestnih občin družbenic, od maja 2006 pa tudi na območju 
občine Vodice.  
 
V letu 2006 je bila presežena tako načrtovana kot tudi realizirana masa zbranih in odpeljanih 
komunalnih odpadkov iz leta 2005.  

Masa v tonah  

Zap. 
št. Vrsta odpadka 

Leto  
2006 

Načrt        
2006 

Leto         
2005 

Indeks 
L. 2006             
N. 2006 

L. 2006             
N. 2006 

1. Mešani komunalni odpadki - iz gospodinjstev 99.860 95.000 98.830 105,1 101,0 

2. Mešani komunalni odpadki - ostali 21.593 23.878 23.756 90,4 90,9 

3. Kosovni odpadki 7.976 7.120 7.133 112,0 111,8 

4. Papir, steklo in embalaža 8.794 7.440 6.948 118,2 126,6 

5. Biološki odpadki iz gospodinjstev 3.281 3.700 38 88,7 8.633,1 

6. Nevarni gospodinjski odpadki 63 68 81 92,9 78,0 

7. Drugi odpadki za predelavo1  3.137 4.175 3.575 75,1 87,7 

 Skupaj 144.704 141.381 140.361 102,4 103,1 

 
 
Glavni masni kakor tudi prostorninski delež v vseh zbranih odpadkih zavzemajo mešani 
komunalni odpadki iz gospodinjstev. Masa le-teh je bila v letu 2006 višja od načrtovane 
predvsem zaradi časovnega zamika pokritosti celotnega območja s storitvijo zbiranja in prevoza 
bioloških odpadkov iz gospodinjstev, v primerjavi z letom 2005 pa predvsem zaradi širitve 
območja zbiranja in odvažanja gospodinjskih odpadkov.   
 
Ugotavljamo, da se nadaljuje trend zamenjave posod za ostanke mešanih komunalnih 
odpadkov. Povečalo se je število posod z manjšo prostornino in hkrati tudi število odjemnih 
mest, zmanjšalo pa se je število posod z večjo prostornino. 
Leta 2006 je v primerjavi z letom 2005 število instaliranih posod poraslo iz 37.656 na 40.433 
oziroma za nekaj več kot 7 %, število odjemnih mest pa se je povečalo za nekaj manj kot 10 %. 
K povečanju števila posod in odjemnih mest je v večji meri prispevalo povpraševanje 
uporabnikov naših storitev po večjem številu manjših posod, manjši 40-odstotni delež pa gre 
pripisati širitvi oz. izvajanju dejavnosti v občini Vodice. 
 

                                                 
1 Odpadki zbrani na zbirnem centru Barje. 
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Snaga pogodbeno zbira in odvaža tudi ostale mešane komunalne odpadke iz obrti, proizvodnje 
in storitvenih dejavnosti (POSD). V letu 2006 beležimo manj zbranih odpadkov, kot je bilo  
načrtovano, kakor tudi v primerjavi s količino zbranih in odpeljanih tovrstnih odpadkov v letu 
2005. Delno je na zmanjšanje mase teh odpadkov v primerjavi z letom 2005 vplivalo manjše 
število delovnih dni, saj je bilo v obravnavanem letu več praznikov kot leto prej. Število 
odvozov s samonakladalnimi vozili in kotalnimi prekucniki se je v letu 2006 v primerjavi z 
načrtovanim obsegom povečalo za 2,4 %, v primerjavi z letom 2005 pa za 1,2 %. 
Pri odvozu kosovnih odpadkov se nadaljuje trend povečanja količin, predvsem zaradi 
prepuščanja vse več gospodinjskih odpadkov med zbiranjem kosovnih odpadkov ob rednih 
akcijah in pa na divjih odlagališčih. 

Slika 8: Delež zbranih in odpeljanih odpadkov po vrstah v letu 2006                                                                                    
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Snaga je v letu 2006 zbrala več ločenih frakcij (papir steklo, embalaža), kot jih je načrtovala in 
več kot v letu 2005. Povečanje je predvsem rezultat intenziviranega informiranja občanov o 
smiselnosti ločevanja odpadkov že na izvoru in povečanja števila zbiralnic. Konec leta 2006 je 
bilo na vseh odjemnih mestih nameščenih 1.626 zbiralnic, kar je glede na stanje konec leta 
2005 za 6,3 % več. Glavni 87-odstotni delež zbiralnic je v Mestni občini Ljubljana, ostalo pa v 
primestnih občinah.  
 

                                                                                                               Masa v kg 

Zap. 
št. 

Ločeno 
zbrane 
frakcije 

Leto         
2006 

Delež  
v % 

Načrt  
2006 

Delež 
 v % 

Leto               
2005 

Delež  
v % 

Indeks          
L. 2006      
N. 2006 

Indeks              
L. 2006     
L. 2005 

1. Embalaža 1.301.820 14,8 970.000 13,0 958.170 13,8 134,2 135,9 
2. Papir 5.437.580 61,8 4.525.000 60,8 4.262.710 61,3 120,2 127,6 

3. Steklo 2.054.360 23,4 1.945.000 26,2 1.727.190 24,9 105,6 118,9 

1-3 Skupaj 8.793.760 100,0 7.440.000 100,0 6.948.070 100,0 118,2 126,6 

 
 
S projektom ločenega zbiranja bioloških odpadkov iz gospodinjstev je Snaga pričela novembra 
2005 v Šiški. Septembra 2006 je Snaga s storitvijo zbiranja in odvažanja bioloških odpadkov iz 
gospodinjstev pokrila celotno območje izvajanja dejavnosti in tako realizirala enega od 
najpomembnejših načrtovanih ciljev dejavnosti zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. 
Konec leta 2006 je bilo na vseh odjemnih mestih nameščenih 15 tisoč posod, glavni 94-odstotni 
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prostorninski delež inštaliranih posod je nameščenih v Mestni občini Ljubljana, ostalo pa v 
primestnih občinah.  
Leta 2006 je bilo zbranih manj nevarnih gospodinjski odpadkov kot v letu 2005 kakor tudi 
glede na načrtovano maso. Največji upad nevarnih gospodinjskih odpadkov beležimo pri 
akumulatorjih, barvah, topilih, oljih in masteh, ki tudi v strukturi predstavljajo največji delež. 
 

Slika 9: Delež zbranih nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v letu 2006 
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Poslovanje 
 
V letu 2006 je Snaga z dejavnostjo zbiranja in prevoza odpadkov ustvarila 111,6 mio SIT 
izgube (465.583 EUR), kar je manj od  načrtovane. Glede na leto 2005 pa je poslovni rezultat 
slabši predvsem iz razloga povečanja stroškov zaradi uvedbe nove storitve zbiranja in prevoza 
bioloških odpadkov iz gospodinjstev. 
 
Poslovni prihodki, ki v strukturi vseh prihodkov predstavljajo največji 98,2-odstotni delež, so 
bili v letu 2006 glede na leto 2005 za 31,1 mio SIT (129.702 EUR) oziroma 1,7 % višji, višji so 
bili tudi drugi prihodki, finančni prihodki pa so bili nižji. 
 
Načrtovani poslovni prihodki so bili v letu 2006 preseženi za 2,8 % oziroma za 51,5 mio SIT 
(214.781 EUR). Poglavitni razlogi za višje prihodke od prodaje storitev za 49,2 mio SIT 
(205.427 EUR) so predvsem višji prihodki od prodaje: 

- ločenih frakcij (papir, steklo, embalaža) za 17,4 mio SIT (72.609 EUR), 
- mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev za 22,9 mio SIT (95.560 EUR), 
- mešanih komunalnih odpadkov iz proizvodnje obrti in storitvenih dejavnosti za 6,1 

mio SIT (25.455 EUR). 
 
Finančni prihodki, ki predstavljajo 0,4-odstotni delež in se predvsem nanašajo na prihodke iz 
naslova zamudnih obresti, so bili višji od načrtovanih in nižji od finančnih prihodkov v letu 
2005.  
 
Drugi prihodki so predvsem prihodki iz naslova poplačanih sodnih izvršb in prejetih odškodnin 
iz naslova avtomobilskih zavarovanj. Med vsemi prihodki predstavljajo 1,4-odstotni delež. V 
letu 2006 so bili višji tako v primerjavi z letom 2005 kot tudi glede na načrtovano vrednost. 
Vsi odhodki dejavnosti so bili leta 2006 v višini 2.048,2 mio SIT (8.546.831 EUR) in so bili v 
primerjavi z letom 2005 za 10,8 % oziroma 199,8 mio SIT (833.576 EUR) višji. Med njimi 
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beležimo največje povišanje pri stroških blaga, materiala in storitev, in sicer za 115,5 mio SIT 
(481.799 EUR) zaradi povečanja stroškov energije in drugih stroškov materiala, stroškov 
storitev predelave bioloških odpadkov iz gospodinjstev in stroškov transportnih storitev. 
 
Leta 2006 so bili odhodki v primerjavi z načrtovanimi nižji za 6,3 %, to je za 138,7 mio SIT 
(578.926 EUR), predvsem iz razloga nižjih stroškov dela in nižjih stroškov materiala in storitev. 

 
 

Izkaz poslovnega izida za dejavnost zbiranja in prevoza odpadkov 
 

Znesek v tisoč SIT 

Zap. 
št. Zbiranje in prevoz odpadkov 

Leto 
2006 

Načrt 
2006 

Leto 
2005 

Indeks       
Leto 06 
Načrt 06 

Indeks 
Leto 06 
Leto 05 

1. Čisti prihodki od prodaje 1.894.489 1.845.261 1.850.023 102,7 102,4 

a,b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu doseženi z 
opravljanjem gospodarske javne službe 

1.894.274 1.845.215 1.849.969 102,7 102,4 

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

0 0 0 - - 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 215 45 53 473,0 402,1 

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki) 

6.334 4.092 19.719 154,8 32,1 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 610.646 653.038 495.188 93,5 123,3 

a,b) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter 
stroški porabljenega materiala  

301.047 277.114 264.482 108,6 113,8 

c,č) Stroški storitev  309.599 375.924 230.706 82,4 134,2 

6. Stroški dela 1.150.791 1.257.044 1.097.242 91,5 104,9 

a) Stroški plač 799.653 881.460 760.008 90,7 105,2 

b) Stroški socialnih zavarovanj  177.804 197.961 177.129 89,8 100,4 

b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj 16.810 17.680 16.632 95,1 101,1 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj 160.994 180.281 160.498 89,3 100,3 

c) Drugi stroški dela 173.334 177.623 160.105 97,6 108,3 

7. Odpisi vrednosti 255.394 263.649 237.623 96,9 107,5 

a) Amortizacija  236.444 249.909 223.506 94,6 105,8 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

18.950 13.740 14.117 137,9 134,2 

8. Drugi poslovni odhodki 17.175 4.599 6.556 373,5 262,0 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  17.175 4.599 6.556 373,5 262,0 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 8.472 6.870 9.410 123,3 90,0 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 8.472 6.870 9.410 123,3 90,0 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 6.564 7.651 8.323 85,8 78,9 

a,č) Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 6.564 7.651 8.323 85,8 78,9 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 1.593 7 2.815 23.367,3 56,6 

a,b) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 1.593 7 2.815 23.367,3 56,6 

15. Drugi prihodki  27.295 18.081 24.652 151,0 110,7 

16. Drugi odhodki 5.999 909 658 660,1 911,6 

17. Davek od dohodka  0  0 0  - - 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja                                             
(1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18) 

-111.572 -312.592 55.399 35,7 -201,4 
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2.5.1.2. Odlaganje komunalnih odpadkov 
 
Fizični obseg 
 
Snaga spremlja in evidentira sprejete odpadke skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki in jih 
razvršča po posameznih vrstah in skupinah na podlagi klasifikacijskega seznama odpadkov.   
 

    Masa v tonah 

Zap. 
št. 

VRSTA ODPADKA 
Leto 
2006 

Načrt  
2006 

Leto      
2005 

Indeks                                        
L.2006                                        
N.2006 

Indeks                                        
L.2006                                        
L.2005 

1. Mešani kom. odpadki iz gospod. in njim podobni 98.949 93.800 98.830 105,5 100,1 

2. Mešani komunalni odpadki - ostali 23.234 20.983 23.474 110,7 99,0 

3. Kosovni odpadki 8.589 7.630 7.686 112,6 111,7 

4. Mešani gradbeni odpadki in ruševine 3.747 2.191 3.012 171,0 124,4 

5. Pepel, mulji iz čistilnih naprav in peskolovov 0 0 0 - - 

6. Drugi nenevarni odpadki 8 226 31 3,5 25,8 
7. Drugi odpadki za predelavo  (ploščad) 1.534 2.365 2.187 64,9 70,1 

I. Sprejeti komunalni odpadki 136.061 127.195 135.220 107,0 100,6 

1. Drugi odpadki za predelavo  (ploščad) 1.534 2.365 2.187 64,9 70,1 

2. Drugi odpadki za predelavo (iz odlagalnih poljih) 619 439 569 141,0 108,8 

3. Pometnine 489 0 0 - - 

II. Izločeni odpadki 2.642 2.804 2.756 94,2 95,9 

III. Odloženi odpadki  (I.-II.) 133.419 124.391 132.464 107,3 100,7 

 
Glavni 73-odstotni delež med vsemi sprejetimi komunalnimi odpadki predstavljajo mešani 
komunalni odpadki iz gospodinjstev iz občin družbenic. Zaradi trimesečnega zamika pokritosti 
območja s storitvijo ločenega zbiranja bioloških odpadkov je bila zbrana masa mešanih 
komunalnih odpadkov višja od načrtovane. 
 
Ostali mešani komunalni odpadki so v letu 2006 glede na načrtovane vrednosti za 10,7 % višji, 
glede na leto 2005 pa za 1,0 % nižji. Povečanje mase teh odpadkov v primerjavi z načrtovano 
maso gre na račun povečanja količin sprejetih mešanih komunalnih odpadkov iz proizvodnje, 
obrti in storitvenih dejavnosti, ki jih podjetja na odlagališče pripeljejo sama.   
 
Na nižjo maso mešanih komunalnih odpadkov v primerjavi z letom 2005 pa je v največji meri 
vplivalo manjše število delovnih dni v letu 2006. 
 
V porastu so količine sprejetih kosovnih odpadkov kakor tudi drugih nenevarnih odpadkov, 
med katerimi je zajeta tudi mešana embalaža.  
 
V letu 2006 beležimo zmanjšanje sprejetih drugih odpadkov za predelavo, sprejetih na ploščadi, 
med katere so uvrščeni suh les, zeleni odrez in odpadno sadje ter zelenjava. Odpadki se izločajo 
tudi na odlagalnih poljih, le-teh pa je bilo v letu 2006 izločenih več kot leta 2005 in več od 
načrtovane mase. 
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Poslovanje  
 

V letu 2006 je Snaga z dejavnostjo odlaganja komunalnih odpadkov ustvarila 45,8 mio SIT 
(191.050 EUR) dobička, po odbitku davka od dohodka pa 16,7 mio SIT (69.789 EUR) čistega 
dobička. To je glede na leto 2005 za 24,1 mio SIT (100.549 EUR) slabši rezultat, v primerjavi z 
načrtovanim pa je le-ta boljši za 16,7 mio SIT (69.789 EUR). 
 
Prihodki dejavnosti so bili glede na načrtovane za 8,0 % oziroma 91,7 mio SIT (382.829 EUR) 
nižji v glavnem zaradi nižjih drugih poslovnih prihodkov tj. prihodkov iz naslova pokrivanja 
stroškov amortizacije za osnovna sredstva v upravljanju z zmanjšanjem dolgoročnih poslovnih 
obveznosti do lokalnih skupnosti. 
V letu 2006 se je amortizacija za osnovna sredstva v upravljanju pokrivala s ceno oziroma 
prihodki, ker je to omogočal doseženi pozitiven rezultat. S poslovnim načrtom za leto 2006 pa 
je bilo predvideno, da bo dejavnost poslovala z izgubo in zaradi tega omenjene stroške 
amortizacije pokrivala z zmanjšanjem obveznosti do lokalnih skupnosti (do pozitivne ničle). 

 
V primerjavi z letom 2005 pa so prihodki višji za 2,3 % oziroma za 23,6 mio SIT (98.417 EUR) 
predvsem zaradi višjih prihodkov od prodaje storitev odlaganja odpadkov.   

 
Odhodki so bili leta 2006 v primerjavi z načrtovanimi za 12,0 % oziroma 137,5 mio SIT 
(573.878 EUR) nižji predvsem zaradi nižjih stroškov storitev vzdrževanja odlagališča Barje ter 
nižjih stroškov dela.  

 
V primerjavi z letom 2005 pa so bili odhodki, ob neupoštevanju davka od dohodka, za     6,6 % 
oziroma 62,3 mio SIT (260.046 EUR) višji. Največji porast beležimo pri stroških amortizacije, 
kar je odraz novih investicijskih naložb kakor tudi nekoliko višje obračunane amortizacije po 
funkcionalni metodi iz razloga več odloženih odpadkov. 
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Izkaz poslovnega izida za dejavnost odlaganja komunalnih odpadkov 
 

Znesek v tisoč SIT 

Zap. 
št. Odlaganje komunalnih odpadkov 

Leto 
2006 

Načrt 
2006 

Leto 
2005 

Indeks       
Leto 06 
Načrt 06 

Indeks 
Leto 06 
Leto 05 

1. Čisti prihodki od prodaje 988.982 941.758 976.332 105,0 101,3 

a,b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu doseženi z 
opravljanjem gospodarske javne službe 

988.883 941.734 976.308 105,0 101,3 

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

0 0 0 - - 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 99 23 24 425,3 406,4 

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki) 

24.221 165.808 16.040 14,6 151,0 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 332.279 447.055 337.577 74,3 98,4 

a,b) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter 
stroški porabljenega materiala  

78.988 106.035 85.269 74,5 92,6 

c,č) Stroški storitev  253.291 341.020 252.307 74,3 100,4 

6. Stroški dela 269.430 299.684 252.223 89,9 106,8 

a) Stroški plač 194.192 216.053 180.798 89,9 107,4 

b) Stroški socialnih zavarovanj  46.668 52.136 45.654 89,5 102,2 

b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj 3.107 3.231 3.114 96,1 99,8 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj 43.561 48.905 42.540 89,1 102,4 

c) Drugi stroški dela 28.570 31.495 25.771 90,7 110,9 

7. Odpisi vrednosti 368.221 362.311 306.183 101,6 120,3 

a) Amortizacija  368.221 354.047 301.324 104,0 122,2 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

0  8.264 4.859 0 0 

8. Drugi poslovni odhodki 22.458 24.985 35.438 89,9 63,4 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  22.458 24.985 35.438 89,9 63,4 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 37.336 32.267 37.032 115,7 100,8 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 37.336 32.267 37.032 115,7 100,8 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 9.550 10.403 12.145 91,8 78,6 

a,č) Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 9.550 10.403 12.145 91,8 78,6 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 850 4 1.496 20.303,2 56,8 

a,b) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 850 4 1.496 20.303,2 56,8 

15. Drugi prihodki  2.720 5.167 270 52,6 1.007,1 

16. Drugi odhodki 4.688 558 96 840,0 4.879,0 

17. Davek od dohodka 29.059 0  43.696 - 66,5 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja                                             
(1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18) 

16.724 0  40.820 - 41,0 
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2.5.1.3. Čiščenje javnih površin – Mestna občina Ljubljana (MOL) 
 
Fizični obseg 

 
Snaga je v letu 2006 izvajala redno ročno čiščenje centra mesta, ki je razdeljeno na 13 rajonov 
in  obsega nekaj manj kot 222 tisoč kvadratnih metrov in 84 tisoč tekočih metrov površin. Poleg 
tega je podjetje storitve ročnega čiščenja izvajalo v treh rajonih zunaj centra mesta v obsegu 60 
tisoč kvadratnih metrov in 40 tisoč tekočih metrov površin.  
V dogovoru z Mestno občino Ljubljana, Oddelkom za gospodarske javne službe in promet je 
Snaga opravljala tudi dodatne storitve čiščenja podhodov, pasaž, arkad in brežin. 
 
Čiščenje javnih površin poteka na osnovi Odloka o gospodarskih javnih službah in skladno s 
pogodbo Mestne občine Ljubljana. Stroški kolektivnih komunalnih storitev se pokrivajo s 
proračunskimi sredstvi Mestne občine Ljubljana.  
 

Zap. 
št. Vrsta storitve EM 

Leto   
2006   

Načrt  
2006  

Leto  
2005   

Indeks    
3:4 

Indeks    
3:5 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1. Ročno pometanje ura 40.037 36.856 38.046 108,6 105,2 

2. Strojno pometanje ura 11.376 15.936 12.684 71,4 89,7 
3. Spiranje ura 893 664 255 134,5 350,2 
4. Pranje koškov z visokotlačno napravo ura 0 0 64 0,0 0,0 
5. Redno čiščenje - tovorna vozila* ura 21.331 19.088 18.240 111,8 116,9 
6. Vzdrževanje javnih površin       

v okviru akcije »ČZL«* 
ura 1.550 1.282 401 120,9 386,5 

7. Skupaj storitve rednega čiščenja (1.- 6.) ura 75.187 73.826 69.690 101,8 107,9 
*upoštevane ure ekip 
 

8. Dodatne storitve (čiščenje podhodov, brežin, 
dodatno čiščenje v urbanih naseljih) ura 12.230 15.088 9.573 81,1 127,8 

 

9. Vse skupaj (7. + 8.) ura 87.417 88.914 79.263 98,3 110,3 

 
 
10. Montaža in vzdrževanje koškov kom 918 1.690 1.174 54,3 78,2 

 
Storitve čiščenja javnih površin v Mestni občini Ljubljana so se izvajale v okviru zagotovljenih 
proračunskih sredstev za leto 2006, kar je za 3,3 % nad načrtovanimi finančnimi sredstvi in v 
primerjavi z letom 2005 za 16,8 % več. 

 
Zaradi medletnega povišanja cen storitev čiščenja je načrtovan fizični obseg storitev za leto 
2006 realiziran 98,3-odstotno, glede na leto prej pa je bilo opravljenih storitev za 10,3 % več. 

 
V okviru dejavnosti čiščenja javnih površin je bilo v letu 2006 zbranih 4.193 ton odpadkov, v 
okviru akcije »Za lepšo Ljubljano« pa 5.803 m3 odpadkov in pomeni 75-odstotno preseganje 
letno načrtovane  količine.   
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Poslovanje 
 
V letu 2006 je bilo z dejavnostjo čiščenja javnih površin ustvarjenih 49,5 mio SIT izgube 
(206.447 EUR), vendar je poslovni izid boljši od načrtovanega, ko je bilo za leto 2006 
predvideno 74,6 mio SIT (311.184 EUR) izgube, in slabši od rezultata v letu 2005, ko je 
dejavnost izkazovala 48,4 mio SIT (202.119 EUR) izgube.  
 
Prihodki dejavnosti so znašali 388,2 mio SIT (1.619.871 EUR) in so bili v letu 2006 v 
primerjavi z letom prej za 9,3 % oziroma 33,1 mio SIT (138.021 EUR) višji predvsem zaradi 
višjih proračunskih sredstev MOL-a, namenjenih pokrivanju stroškov čiščenja javnih površin.   
 
Glavni 90,4-odstotni delež med vsemi prihodki predstavljajo prihodki od prodaje storitev 
čiščenja javnih površin (skupne komunalne storitve), ki se financirajo s proračunskimi sredstvi 
MOL-a. Le-ti so bili v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 za 16,8 % oziroma 50,5 mio SIT 
(210.667 EUR) višji, glede na načrtovane prihodke iz tega naslova pa za 3,3 % oziroma 11,1 
mio SIT (46.447 EUR) višji.   
 
V letu 2006 je Mestna občina Ljubljana zagotovila 300,3 mio SIT (1.252.588 EUR) 
proračunskih sredstev za redno čiščenje javnih površin in 50,4 mio SIT (210.445 EUR) za 
dodatne storitve kot so čiščenje podhodov, brežin in dodatno čiščenje javnih površin v urbanih 
naseljih. 
  
Prihodki po posameznih storitvah čiščenja javnih površin, financiranih s proračunskimi sredstvi 
MOL-a 
 

  Zneski v mio SIT brez DDV 

Zap. 
št. Vrsta storitve 

Leto   
2006   

Načrt  
2006  

Leto  
2005   

Indeks    
2:3 

Indeks    
2:4 

0 1 2 3 4 5 6 

1. Ročno pometanje 70,0 65,2 67,2 107,4 104,2 
2. Strojno pometanje 87,3 118,5 95,7 73,7 91,2 
3. Spiranje 13,5 9,5 3,6 142,1 142,1 
4. Pranje koškov z visokotla. napravo 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
5. Redno čiščenje - tovorna vozila 102,1 92,6 93,2 110,9 110,9 
6. Vzdrževanje javnih površin »ČZL« 13,7 12,3 9,2 111,4 148,9 
7. Druge storitve čiščenja javnih površin 8,5 0,0 1,0 0,0 0,0 
8. Montaža in vzdrževa. (pranje) koškov 5,2 7,7 5,7 75,3 75,3 
9. Izdelava katastra 0,0 0,0 0,0 - - 
10. Skupaj prihodki (1.- 9.) 300,3 305,8 275,7 98,2 108,9 

 

11. Dodatne storitve (čiščenje podhodov, brežin, 
dodatno čiščenje v urbanih naseljih) 50,4 33,8 24,5 149,1 205,7 

 
 

12. Skupaj prihodki - čiščenje javnih površin 350,7 339,6 300,2 103,3 116,8 
 
13. Nabava koškov (investicija) 0,6 0,0 0,6 - 100,0 
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Odhodki so v letu 2006 znašali 437,7 mio SIT (1.826.318 EUR), kar je na ravni načrtovanih 
odhodkov in v primerjavi z letom 2005 za 8,5 % več. 
 
V letu 2006 v primerjavi z letom 2005 beležimo predvsem povišanje stroškov storitev zaradi 
višjih stroškov najema zunanje delovne sile. Manjkajočo delovno silo za potrebe izvajanja 
dejavnosti čiščenja javnih površin smo v letu 2006 nadomestili z najemom zunanjih izvajalcev 
in ne z novim zaposlovanjem ter tako dosegli večjo prilagodljivost obsega poslovanja.  
 
 
 
Izkaz poslovnega izida za dejavnost čiščenja javnih površin 
 

Znesek v tisoč SIT 

Zap. 
št. Čiščenje javnih površin 

Leto 
2006 

Načrt 
2006 

Leto 
2005 

Indeks       
Leto 06 
Načrt 06 

Indeks 
Leto 06 
Leto 05 

1. Čisti prihodki od prodaje 378.451 359.458 338.869 105,3 111,7 

a,b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu doseženi z 
opravljanjem gospodarske javne službe 

378.410 359.449 338.860 105,3 111,7 

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

0 0 0 - - 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 41 9 8 458,0 482,0 

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki) 

2.943 2.525 3.759 116,6 78,3 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 159.042 126.536 133.386 125,7 119,2 

a,b) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter 
stroški porabljenega materiala  

52.876 46.747 52.347 113,1 101,0 

c,č) Stroški storitev  106.166 79.789 81.039 133,1 131,0 

6. Stroški dela 212.926 233.605 216.448 91,1 98,4 

a) Stroški plač 151.352 165.035 153.030 91,7 98,9 

b) Stroški socialnih zavarovanj  33.308 36.730 34.954 90,7 95,3 

b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj 2.962 3.034 2.889 97,6 102,5 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj 30.345 33.696 32.065 90,1 94,6 

c) Drugi stroški dela 28.267 31.840 28.463 88,8 99,3 

7. Odpisi vrednosti 58.943 76.615 51.335 76,9 114,8 

a) Amortizacija  53.167 73.939 46.184 71,9 115,1 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

5.776 2.676 5.150 215,8 112,1 

8. Drugi poslovni odhodki 5.030 785 975 640,9 515,8 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  5.030 785 975 640,9 515,8 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 120 1.338 5.723 9,0 2,1 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 120 1.338 5.723 9,0 2,1 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 296 185 373 160,1 79,2 

a,č) Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 296 185 373 160,1 79,2 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 319 1 516 24.009,2 61,9 

a,b) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 319 1 516 24.009,2 61,9 

15. Drugi prihodki  6.672 12 6.759 56.281,4 98,7 

16. Drugi odhodki 1.103 177 514 622,3 214,7 

17. Davek od dohodka  0 0 0 - - 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja                                             
(1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18) 

-49.473 -74.572 -48.436 66,3 102,1 
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2.5.1.4. Vzdrževanje javnih sanitarij – Mestna občina Ljubljana (MOL) 
 
Fizični obseg  
 
Sanitarije obratujejo skladno s sprejetim urnikom, ki je potrjen s strani Mestne občine 
Ljubljana, Oddelka za gospodarske javne službe in promet in se med letom spreminja. V 
prazničnih dneh je obratovalni čas daljši.  
 

Št.obiskov 
Zap. 
 št. 
 

VRSTA STORITVE 
Leto 
 2006 

Načrt  
2006 

Leto 
2005 

Indeks 
L.2006  
 N.2006 

Indeks 
L.2006   
L.2005 

1. Uporaba javnih sanitarij 166.484 139.100 154.999 119,7 107,4 

 
V letu 2006 podjetje beleži nadpovprečno število obiskov v poletnih mesecih v času dopustov 
in v prazničnem mesecu decembru, v ostalih mesecih pa v okviru letnega povprečja. 
 
 
Poslovanje  
 
Snaga je z opravljanjem dejavnosti vzdrževanja javnih sanitarij v letu 2006 ustvarila 19,5 mio 
SIT (81.263 EUR) izgube, kar pomeni v primerjavi z načrtovanim poslovnim izidom boljši 
rezultat za 5,8 mio SIT (24.125 EUR), v primerjavi z letom 2005 pa slabši rezultat za 7,8 mio 
SIT (32.627 EUR). Manjša izguba je predvsem rezultat višjih proračunskih sredstev Mestne 
občine Ljubljana kot so bila načrtovana.   
 
Leta 2006 so prihodki znašali 62,3 mio SIT (260.273 EUR), kar je glede na načrt za 16,1 % 
oziroma 8,6 mio SIT (36.039 EUR) več, glede na leto 2005 pa za 26,7 % oziroma 13,2 mio SIT 
(54.885 EUR) več. 
 
Glavni 88,2-odstotni delež med prihodki predstavljajo prihodki iz naslova proračunskih 
sredstev MOL-a, namenjeni pokrivanju stroškov vzdrževanja javnih sanitarij, le-ta pa so bila v 
letu 2006 v primerjavi z letom 2005 za 30,4 % oziroma 12,8 mio SIT (53.518 EUR) višja, v 
primerjavi z načrtom pa so bila višja za 14,8 % oziroma 7,1 mio SIT (29.543 EUR).  
 
 
Zaradi večjega števila obiskov javnih sanitarij beležimo v letu 2006 povečanje prihodkov iz 
naslova uporabnin javnih sanitarij. Le-ti so v letu 2006 znašali 6,7 mio SIT (28.088 EUR), kar 
je v primerjavi z letom 2005 za 6,3 % več in v primerjavi z načrtovanimi prihodki za 19,6 % 
več. 
 
Odhodki so znašali 81,8 mio SIT (341.537 EUR), kar je v primerjavi z letom 2005 za 34,5 % 
več ter v primerjavi z načrtovano vrednostjo za 3,6 % več.  
Največji 78,5-odstotni delež med stroški predstavljajo stroški dela, ki so v letu 2006 znašali 
64,2 mio SIT (268.036 EUR) in so bili višji od načrtovanih za 1,4 % in v primerjavi z letom 
2005 za 34,2 % več, predvsem iz razloga večjega obsega dela in s tem v zvezi večjega števila 
zaposlenih na vzdrževanju javnih sanitarij. 
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Izkaz poslovnega izida za dejavnost vzdrževanja javnih sanitarij 
 

Znesek v tisoč SIT 

Zap. 
št. Vzdrževanje javnih sanitarij 

Leto 
2006 

Načrt 
2006 

Leto 
2005 

Indeks       
Leto 06 
Načrt 06 

Indeks 
Leto 06 
Leto 05 

1. Čisti prihodki od prodaje 61.743 53.494 48.468 115,4 127,4 

a,b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu doseženi z 
opravljanjem gospodarske javne službe 

61.737 53.493 48.467 115,4 127,4 

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

0 0 0 - - 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 6 1 1 471,8 514,7 

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki) 

597 40 727 1.499,
6 

82,1 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 13.985 11.537 9.461 121,2 147,8 

a,b) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter 
stroški porabljenega materiala  

4.414 3.169 3.706 139,3 119,1 

c,č) Stroški storitev  9.571 8.368 5.755 114,4 166,3 

6. Stroški dela 64.232 63.370 47.866 101,4 134,2 

a) Stroški plač 43.769 44.632 33.524 98,1 130,6 

b) Stroški socialnih zavarovanj  9.353 9.638 7.402 97,0 126,3 

b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj 1.012 726 735 139,4 137,8 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj 8.341 8.912 6.668 93,6 125,1 

c) Drugi stroški dela 11.110 9.100 6.939 122,1 160,1 

7. Odpisi vrednosti 3.207 3.976 3.284 80,7 97,7 

a) Amortizacija  3.207 3.577 3.254 89,7 98,6 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

0  399 29 0,0 0,0 

8. Drugi poslovni odhodki 207 82 87 253,4 238,6 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  207 82 87 253,4 238,6 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 6 200 16 3,0 36,8 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 6 200 16 3,0 36,8 

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

a,č) Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 0 0 - - 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 52 0 74 - 70,4 

a,b) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 52 0  74 - 70,4 

15. Drugi prihodki  26 2 8 1.467,2 325,7 

16. Drugi odhodki 163 26 103 615,7 157,2 

17. Davek od dohodka 0 0 0 - - 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja                                             
(1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18) 

-19.474 -25.255 -11.655 77,1 167,1 
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2.5.2. Druge gospodarske dejavnosti 
 
2.5.2.1. Odlaganje nekomunalnih odpadkov in komunalnih odpadkov iz občin      

nedružbenic 
 
Fizični obseg 
 
Snaga je v letu 2006 v okviru dejavnosti odlaganja nekomunalnih odpadkov, vključujoč mešane 
komunalne odpadke iz gospodinjstev iz občin nedružbenic, zbrala 46,7 tisoč ton odpadkov, kar 
je v primerjavi z načrtovano količino za leto 2006 za 9,4 % več, v primerjavi z enakim 
obdobjem lanskega leta pa za 8,5 % več. 
 
Največji 37,7–odstotni delež v strukturi predstavljajo mešani gradbeni odpadki in ruševine, le-ti 
so se v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 povečali za 15,9 % predvsem na račun več 
sprejetega betona, opeke, ploščic in keramike.  
 
Masa mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev iz občin nedružbenic zavzema 34,9-
odstotni delež in je nekoliko večja kot v letu 2005 in manjša od načrtovane zaradi manj 
sprejetih odpadkov iz občin Kamnik, Komenda in Vrhnika. 
 
Leta 2006 je bila sprejeta večja masa pepelov, muljev iz čistilnih naprav (ČN) in peskolovov 
tako v primerjavi z načrtovano maso kot tudi v primerjavi z letom 2005. Povečanje je posledica 
več sprejetega blata iz ČN Zalog, ki je zaradi težav pri oddaji suhega mulja v termično 
obdelavo (s sprejetjem nove državne uredbe v začetku leta je to sedaj sproščeno) bila prisiljena 
krajše obdobje odlagati mulje na odlagališče. 
 

Masa v tonah 

Zap. 
št. 

Vrsta odpadka  
nekomunalni odpadki in komunalnih odpadki 
iz občin nedružbenic 

Leto 
2006 

Načrt  
2006 

Leto      
2005 

Indeks   
L.2006                                        
N.2006 

Indeks                                        
L.2006                         
L.2005 

1. Mešani komun. odpadki iz gospod. in njim 
2

16.325 17.459 16.207 93,5 100,7 
2. Mešani komunalni odpadki – ostali 

 
0 0 0 - - 

3. Mešani gradbeni odpadki in ruševine 17.604 14.663 15.190 120,1 115,9 
4. Pepel, mulji iz čistilnih naprav in peskolovov 3.333 2.125 2.217 156,8 150,3 
5. Drugi nenevarni odpadki 7.558 6.759 7.744 111,8 97,6 
6. Drugi odpadki za predelavo (ploščad) 1.909 1.715 1.708 111,3 111,8 

I. Sprejeti odpadki  46.729 42.721 43.066 109,4 108,5 

1. Drugi odpadki za predelavo (ploščad) 1.909 1.715 1.708 111,3 111,8 
2. Predelani gradbeni odpadki  0 0 290 - 0,0 

II. Izločeni odpadki 1.909 1.715 1.998 111,3 95,5 

III. Odloženi odpadki  (I.-II.) 44.820 41.006 41.068 109,3 109,1 

 
Drugi nenevarni odpadki vsebujejo odpadke, pri katerih so predpisane mejne vrednosti za 
odlaganje presežene in zaradi katerih se ti odpadki ne morejo prevzemati kot ostali komunalni 
odpadki. Največji porast beležimo pri odpadkih iz naprav za obdelavo odpadkov (Dinos- 
odpadki od predelave avtomobilov, Surovina – odpadki od sortiranja). 

                                                 
2 Mešani komunalni odpadki iz občin nedružbenic. 
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Med odpadke za predelavo so uvrščeni nekomunalni odpadki pripeljani na ploščad na 
odlagališče Barje, in sicer: suh les, zeleni odrez in odpadno sadje ter zelenjava. Masa le-teh je 
bila v letu 2006 višja kot v letu prej in višja tudi glede na načrtovano maso. 
 
 
Poslovanje 
 
Dejavnost odlaganja nekomunalnih odpadkov in komunalnih odpadkov iz občin nedružbenic je 
v letu 2006 dosegla 289,2 mio SIT (1.206.688 EUR) dobička. Po odbitku davka od dohodka je 
čisti dobiček znašal 232,9 mio SIT (972.059 EUR), kar je v primerjavi z letom 2005 za 24,8 
mio SIT (103.350 EUR) slabši rezultat, glede na načrt pa za 33,1 mio SIT (138.215 EUR) boljši 
rezultat. 
 
Prihodki dejavnosti so bili v višini 654,0 mio SIT (2.729.050 EUR) in so bili glede na 
načrtovane za 11,3 % oziroma 66,6 mio SIT (277.811 EUR) višji v glavnem zaradi višjih 
prihodkov od prodaje storitev in drugih poslovnih prihodkov iz naslova črpanja rezervacij za 
pokrivanje dela stroška amortizacije.  
 
V primerjavi z letom 2005 pa so bili prihodki višji za 11,5 % oziroma za 67,6 mio SIT       
(282.270 EUR) predvsem zaradi večjih količin sprejetih odpadkov. 
 
Odhodki so bili leta 2006 v višini 364,8 mio SIT (1.522.363 EUR). V primerjavi z načrtovanimi 
odhodki so bili za 5,9 % nižji oziroma za 22,8 mio SIT (95.033 EUR) nižji predvsem zaradi 
nižjih stroškov materiala in storitev vzdrževanja odlagališča Barje ter nižjih stroškov dela.  
 
V primerjavi z  letom 2005 pa so bili odhodki, ob neupoštevanju davka od dohodka, za 16,1 % 
višji oziroma 50,5 mio SIT (210.771 EUR) višji. Največji porast beležimo pri stroških 
amortizacije, kar je odraz novih investicijskih naložb v letu 2006 kakor tudi nekoliko višje 
obračunane amortizacije po funkcionalni metodi iz razloga več odloženih odpadkov. 
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Izkaz poslovnega izida za dejavnost odlaganje nekomunalnih odpadkov in komunalnih 
odpadkov iz občin nedružbenic 
 

Znesek v tisoč SIT 

Zap. 
št. 

Odlaganje nekomunalnih odpadkov in 
komunalnih odpadkov iz občin nedružbenic 

Leto 
2006 

Načrt 
2006 

Leto 
2005 

Indeks       
Leto 06 
Načrt 06 

Indeks 
Leto 06 
Leto 05 

1. Čisti prihodki od prodaje 609.240 569.892 552.053 106,9 110,4 

a,b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu doseženi z 
opravljanjem gospodarske javne službe 

     

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

609.175 569.878 552.039 106,9 110,4 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 65 14 14 460,9 471,4 

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki) 

15.272 4.851 9.070 314,8 168,4 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 112.896 151.332 110.673 74,6 102,0 

a,b) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter 
stroški porabljenega materiala  

26.837 35.894 27.955 74,8 96,0 

c,č) Stroški storitev  86.059 115.438 82.718 74,5 104,0 

6. Stroški dela 91.543 101.446 82.690 90,2 110,7 

a) Stroški plač 65.980 73.136 59.274 90,2 111,3 

b) Stroški socialnih zavarovanj  15.856 17.648 14.967 89,8 105,9 

b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj 1.056 1.094 1.021 96,5 103,4 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj 14.801 16.555 13.946 89,4 106,1 

c) Drugi stroški dela 9.707 10.661 8.449 91,0 114,9 

7. Odpisi vrednosti 125.108 122.645 101.535 102,0 123,2 

a) Amortizacija  125.108 119.848 98.788 104,4 126,6 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

0  2.797 2.747 0,0 0,0 

8. Drugi poslovni odhodki 25.758 8.458 11.644 304,6 221,2 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  25.758 8.458 11.644 304,6 221,2 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 27.763 10.923 25.072 254,2 110,7 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 27.763 10.923 25.072 254,2 110,7 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 6.022 3.522 6.867 171,0 87,7 

a,č) Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 6.022 3.522 6.867 171,0 87,7 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 536 1 846 37.817,7 63,3 

a,b) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 536 1 846 37.817,7 63,3 

15. Drugi prihodki  1.715 1.749 153 98,0 1.123,1 

16. Drugi odhodki 2.956 189 54 1.564,6 5.440,7 

17. Davek od dohodka 56.226 0 14.326 - 392,5 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja                                             
(1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18) 

232.944 199.822 257.711 116,6 90,4 
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2.5.2.2. Proizvodnja električne energije 
 
Fizični obseg 
 
Proizvedena električna energija se odvaja v električno omrežje mesta Ljubljana, le manjše 
količine cca 3 % se uporabi za lastne potrebe.  
 
V letu 2006 je bilo proizvedeno in prodano manj električne energije, tako v primerjavi z letom 
2005 kakor tudi glede na načrtovane vrednosti.  
 
Na proizvodnjo električne energije je v letu 2006 negativno vplivalo dejstvo, da so bila dela pri 
razširitvi transformatorske in črpalne postaje končana kasneje, kot je bilo predvideno. S tem je 
bilo moteno odsesavanje deponijskega plina in obratovanje agregatov. Prav tako je na nižjo 
proizvodnjo vplivala tudi večja okvara drugega plinskega agregata. Zaradi okvare ni bilo 
mogoče nadomestiti proizvodnje v času zaustavitev ostalih agregatov (redni servisi in odprava 
napak). Odsesavanje deponijskega plina je bilo moteno tudi zaradi prestavitev plinskih 
instalacij med III. poljem in 2. fazo IV. in V. polja.  
 
                                                                                                                                                        v kWh 

Zap. 
št. Vrsta storitve 

Leto                  
2006 

Načrt  
2006 

Leto           
2005 

Indeks 
L.2006  
 N.2006 

Indeks 
L.2006   
L.2005 

1. Proizvedena električna energija 18.298.307 20.250.000 20.445.350 90,4 89,5 

2. Prodana električna energija 17.698.679 19.750.000 19.773.470 89,6 89,5 

 
 
Poslovanje 
 
V letu 2006 je Snaga s proizvodnjo električne energije ustvarila 101,4 mio SIT (423.124 EUR) 
dobička, po odbitku davka od dohodka pa 86,5 mio SIT (360.898 EUR) čistega dobička. To je 
za 5,6 mio SIT (23.188 EUR) boljši rezultat od načrtovanega in za 0,6 mio SIT (2.479 EUR) 
slabši kot v letu 2005. 
 
Prihodki dejavnosti proizvodnje električne energije so v letu 2006 znašali 255,9 mio SIT 
(1.067.940 EUR), kar je glede na načrtovane prihodke za 9,6 % manj predvsem iz razloga 
nižjih prihodkov od prodaje električne energije. Glede na leto 2005 so bili prihodki za 11,0 % 
nižji, kar je posledica nižjih drugih poslovnih prihodkov tj. črpanja dolgoročnih pasivnih 
razmejitev. 
 
Odhodki dejavnosti, brez davka od dohodka, so v letu 2006 znašali 154,5 mio SIT (644.816 
EUR), kar je glede na načrtovane za 23,6 % manj. Razlog za nižje odhodke je predvsem v 
nižjih stroških vzdrževanja opreme. Tudi glede na leto 2005 so bili odhodki leta 2006 nižji, in 
sicer za 15,9 % predvsem zaradi nižjih stroškov amortizacije, ker je konec leta 2005 potekla 
doba koristnosti enemu plinskemu agregatu. 
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Izkaz poslovnega izida za dejavnost proizvodnje električne energije 
 

Znesek v tisoč SIT 

Zap. 
št. Proizvodnja električne energije 

Leto 
2006 

Načrt 
2006 

Leto 
2005 

Indeks       
Leto 06 
Načrt 06 

Indeks 
Leto 06 
Leto 05 

1. Čisti prihodki od prodaje 234.201 268.643 236.778 87,2 98,9 

a,b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu doseženi z 
opravljanjem gospodarske javne službe 

     

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

234.178 268.637 236.772 87,2 98,9 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 24 7 6 356,2 400,1 

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki) 

7.511 7.291 43.334 103,0 17,3 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 61.523 93.813 55.716 65,6 110,4 

a,b) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter 
stroški porabljenega materiala  

28.982 35.338 25.481 82,0 113,7 

c,č) Stroški storitev  32.542 58.474 30.235 55,7 107,6 

6. Stroški dela 43.768 58.127 45.326 75,3 96,6 

a) Stroški plač 31.786 42.615 32.923 74,6 96,5 

b) Stroški socialnih zavarovanj  8.026 10.753 8.641 74,6 92,9 

b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj 657 739 649 88,9 101,2 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj 7.368 10.014 7.992 73,6 92,2 

c) Drugi stroški dela 3.956 4.759 3.762 83,1 105,2 

7. Odpisi vrednosti 47.375 49.834 81.906 95,1 57,8 

a) Amortizacija  47.375 47.827 81.762 99,1 57,9 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

0  2.007 144 0,0 0,0 

8. Drugi poslovni odhodki 1.042 411 437 253,4 238,6 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  1.042 411 437 253,4 238,6 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 7.898 7.304 7.401 108,1 106,7 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 7.898 7.304 7.401 108,1 106,7 

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

a,č) Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  0 0 0 - - 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 199 1 362 19.941,0 54,8 

a,b) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 199 1 362 19.941,0 54,8 

15. Drugi prihodki  6.310 9 73 71.028,6 8.691,1 

16. Drugi odhodki 617 133 0 464,8 - 

17. Davek od dohodka 14.912 0 16.758 - 89,0 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja                                             
(1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18) 

86.486 80.929 87.080 106,9 99,3 
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2.5.2.3. Plakatiranje 
 
Fizični obseg 
 
Število nalepljenih plakatov je v veliki meri pogojeno s številom prireditev v mestu in tudi z 
izvajanjem ukrepov proti črnemu plakatiranju. V letu 2006 beležimo manj nalepljenih plakatov 
tako glede na načrtovano število kakor tudi v primerjavi z letom 2005. 
 

Zap. 
št. Vrsta storitve EM 

Leto          
2006 

Načrt  
2006 

Leto                 
2005 

Indeks 
L.2006  
 N.2006 

Indeks 
L.2006   
L.2005 

2. Plakatiranje kom 11.924 12.600 12.471 94,6 95,6 

 
 
Poslovanje 
 
V letu 2006 je bilo z dejavnostjo ustvarjeno 2,7 mio SIT (11.246 EUR) dobička, po odbitku 
davka od dohodka pa 2,3 mio SIT (9.483 EUR) čistega dobička in je boljši rezultat od 
načrtovanega kakor tudi glede na leto 2005. 
 
Prihodki so v letu 2006 znašali 16,2 mio SIT (67.567 EUR), kar je v primerjavi z enakim 
obdobjem lani za 11,5 % manj, glede na načrtovane pa za 3,3 % več. Zaradi manjšega števila 
nalepljenih plakatov v letu 2006 beležimo nižje prihodke od prodaje storitev. 
 
Odhodki so znašali 13,5 mio SIT (56.321 EUR) in so bili glede na odhodke leta 2005 za 16,9 % 
nižji, v primerjavi z načrtovanimi odhodki pa za 13,0 % nižji. Tako v primerjavi z načrtom za 
leto 2006 kot tudi v primerjavi z letom 2005 beležimo nižje stroške storitev vzdrževanja 
osnovnih sredstev ter nižje stroške dela. 
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Izkaz poslovnega izida za dejavnost plakatiranja 
 

Znesek v tisoč SIT 

Zap. 
št. Plakatiranje 

Leto 
2006 

Načrt 
2006 

Leto 
2005 

Indeks       
Leto 06 
Načrt 06 

Indeks 
Leto 06 
Leto 05 

1. Čisti prihodki od prodaje 14.882 15.574 15.553 95,6 95,7 

a,b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu doseženi z 
opravljanjem gospodarske javne službe 

0 0 0 - - 

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

14.881 15.574 15.089 95,6 98,6 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 2 0 464 - 0,3 

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki) 

17 4 63 440,6 27,3 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 3.016 5.430 4.952 55,5 60,9 

a,b) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter 
stroški porabljenega materiala  

993 1.681 1.214 59,1 81,8 

c,č) Stroški storitev  2.023 3.750 3.738 54,0 54,1 

6. Stroški dela 7.896 8.072 8.067 97,8 97,9 

a) Stroški plač 5.586 5.315 5.670 105,1 98,5 

b) Stroški socialnih zavarovanj  1.254 1.249 1.323 100,4 94,8 

b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj 118 129 127 91,1 92,9 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj 1.136 1.120 1.196 101,4 95,0 

c) Drugi stroški dela 1.055 1.507 1.074 70,0 98,3 

7. Odpisi vrednosti 1.155 878 1.752 131,6 65,9 

a) Amortizacija  767 761 678 100,8 113,2 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

388 117 1.075 331,4 36,1 

8. Drugi poslovni odhodki 1.378 1.130 1.178 121,9 117,0 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  1.378 1.130 1.178 121,9 117,0 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 1.266 98 2.673 1.291,0 47,4 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 1.266 98 2.673 1.291,0 47,4 

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

a,č) Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 0 0 - - 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 13 0 24 - 53,1 

a,b) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 13 0 24 - 53,1 

15. Drugi prihodki  26 1 3 4.947,8 1.006,9 

16. Drugi odhodki 40 8 273 508,5 14,5 

17. Davek od dohodka 423  0 165 - 256,3 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja                                             
(1±2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17±18) 

2.272 159 1.881 1.427,8 120,8 
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2.5.3. Ravnanje z odpadki - skupaj zbiranje in prevoz ter odlaganje odpadkov 
 
 
Fizični obseg 
 
Snaga izvaja gospodarsko javno službo zbiranje in prevoz odpadkov na območju Mestne občine 
Ljubljana, osmih primestnih občin družbenic: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri 
Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica in Velike Lašče, od maja 2006 pa tudi na območju 
občine Vodice.  
Na odlagališče Barje se sprejemajo in odlagajo odpadki iz Mestne občine Ljubljana, primestnih 
občin in občin nedružbenic Vrhnike, Borovnice, Kamnika, Komende in Vodic.  
 
V letu 2006 je bilo skupaj zbranih 198 tisoč ton odpadkov, od tega 151,3 tisoč ton oziroma  
76,4 % komunalnih odpadkov in 46,7 tisoč ton oziroma 23,6 % nekomunalnih odpadkov ter 
komunalnih odpadkov iz občin nedružbenic. 
 
 
Zbirni pregled zbranih in odpeljanih odpadkov v okviru dejavnosti zbiranja in prevoza 
odpadkov ter sprejetih in odloženih odpadkov na odlagališču Barje  

Masa v tonah 

Zap. 
št. 

Vrsta odpadka                               
Leto             
2006 

Načrt                
2006 

Leto                 
2005 

Indeks 
L. 2006             
N. 2006 

L. 2006             
L. 2005 

1. Mešani komunalni odpadki iz 
gospodinjstev in njim podobni 

115.274 111.259 115.037 103,6 100,2 

2. Mešani komunalni odpadki - ostali 23.234 20.983 23.474 110,7 99,0 
3. Kosovni odpadki 8.589 7.630 7.686 112,6 111,7 
4. Papir, steklo, embalaža 8.794 7.440 6.948 118,2 126,6 
5. Biološki odpadki iz gospodinjstev 3.281 3.700 38 88,7 8.634,2 
6. Nevarni gospodinjski odpadki 63 68 81 92,6 77,8 
7. Mešani gradbeni odpadki in ruševine 21.351 16.854 18.202 126,7 117,3 
8. Pepel, mulji iz ČN in peskolovov 3.333 2.125 2.217 156,8 150,3 
9. Drugi nenevarni odpadki 7.566 6.985 7.775 108,3 97,3 
10. Drugi odpadki za predelavo 3  6.580 8.255 7.470 79,7 88,1 
I. Zbrani odpadki 198.065 185.299 188.928 106,9 104,8 
1. Papir, steklo, embalaža 8.794 7.440 6.948 118,2 126,6 
2. Biološki odpadki iz gospodinjstev 3.281 3.700 38 88,7 8.634,2 
3. Nevarni gospodinjski odpadki 63 68 81 92,6 77,8 
4. Drugi odpadki za predelavo 4 7.688 8.694 8.329 88,4 92,3 
II. Neodloženi odpadki 19.826 19.902 15.396 99,6 128,8 
III. Odloženi odpadki (I.-II.) 178.239 165.397 173.532 107,8 102,7 

 
 
Največji 58,2-odstotni strukturni delež med vsemi zbranimi odpadki predstavljajo mešani 
komunalni odpadki iz gospodinjstev, zatem sledijo ostali mešani komunalni odpadki (POSD) z 
11,7-odstotnim deležem, mešani gradbeni odpadki in ruševine zavzemajo 10,8-odstotni delež in 
17,6-odstotni delež ostali odpadki (ločeno zbrani odpadki in drugi nenevarni odpadki). Pepel, 
mulji iz čistilnih naprav in peskolovov pa predstavljajo 1,7 % delež . 

                                                 
3 Vključujejo odpadke pripeljane na ploščad in odpadke  pripeljane in zbrane na zbirnem centru Barje. 
4 Vključujejo odpadke pripeljane na ploščad,  pripeljane in zbrane na zbirnem centru Barje in odpadke izločene na 
odlagalnih poljih. V letu 2006 ti odpadki vključujejo tudi  pometnine in v letu 2005 predelane gradbene odpadke.   
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V letu 2006 beležimo 10,0-odstotno snovno izrabo odpadkov (neodloženi / vsi zbrani) in je 
boljša kot je bila v letu 2005 za 1,9-odstotne točke in le nekoliko pod 10,7-odstotno načrtovano 
vrednostjo. 
 
Na odlagališču Barje so tudi potekala intenzivna dela pri urejanju starega vzhodnega dela 
odlagališča, ki jih je za športne namene izvajal najemnik v skladu z dogovorjenimi obveznostmi 
po pogodbi. Tako so bili med ostalim nadvišani vsi plinjaki, vgrajen tesnilni sloj glinenega 
materiala, položen drenažni sistem, navožen drenažni material s hkratnim profiliranjem terena 
ter prekritje s humusom.  
 
Poleg tega je najemnik prevzel v upravljanje rastlinsko čistilno napravo, zgradil lagune za 
zbiranje vode, poti, ogradil celotno zemljišče ter ga v večjem delu zatravil. S tem so dela, ki 
predstavljajo saniranje tega odlagališča praktično zaključena, za naslednje leto pa ostajajo 
predvsem dela, vezana na ureditev samega golf igrišča. 
 
 

Slika 10: Masa zbranih odpadkov iz gospodinjstev5 po občinah v letu 2006 
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Vir: Podatki o številu gospodinjstev in številu prebivalcev so upoštevani na podlagi statističnih podatkov  SURS-a, 
popis leta 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Mešani komunalni odpadki, kosovni odpadki, papir, steklo in embalaža, biološki odpadki. 
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Masa vseh zbranih odpadkov iz posameznih občin od leta 2002 do 2006 
 

                           v tonah 

Občina 
Leto            
2006 

Delež      
v % 

Leto            
2005 

Delež      
v % 

Leto            
2004 

Delež      
v % 

Leto           
2003 

Delež      
v % 

Leto              
2002 

Delež      
v % 

D r u ž b e n i c e            

Brezovica 3.140 1,6 2.642 1,4 2.228 1,2 2.336 1,3 2.413 1,3 

Dobrova-Polhov Gradec 1.748 0,9 1.611 0,9 1.635 0,9 1.572 0,9 1.682 0,9 

Dol pri Ljubljani 2.470 1,2 2.260 1,2 2.343 1,2 2.262 1,3 2.547 1,3 

Horjul 965 0,5 888 0,5 873 0,5 888 0,5 900 0,5 

Ig 2.192 1,1 2.041 1,1 1.981 1,0 2.249 1,2 1.886 1,0 

Medvode 5.496 2,8 5.117 2,7 5.010 2,7 4.665 2,6 5.682 2,9 

Mestna občina Ljubljana 161.559 81,6 154.434 81,2 173.594 81,7 156.846 82,0 166.556 84,7 

Škofljica 2.415 1,2 2.215 1,2 2.266 1,2 2.328 1,3 2.313 1,2 

Velike Lašče 1.082 0,5 1.005 0,5 1.006 0,5 924 0,5 915 0,5 

Skupaj družbenice 181.067 91,4 172.213 90,7 190.936 90,9 174.070 91,6 184.894 94,3 

N e d r u ž b e n i c e            

Borovnica 847 0,4 715 0,4 613 0,3 627 0,4 0 0,0 

Kamnik 9.613 4,9 9.499 5,3 9.605 5,2 8.044 4,6 8.542 4,4 

Komenda 1.390 0,7 1.401 0,8 1.473 0,8 1.388 0,8 1.370 0,7 

Vodice 1.393 0,7 1.326 0,7 1.397 0,8 1.303 0,7 1.228 0,6 

Vrhnika 3.755 1,9 3.774 2,1 3.688 2,0 3.333 1,9 0 0,0 

Skupaj nedružbenice 16.998 8,6 16.715 9,3 16.776 9,1 14.695 8,4 11.140 5,7 

VSE SKUPAJ 198.065 100,0 188.928 100,0 207.712 100,0 188.765 100,0 196.034 100,0 
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Poslovni izid leta 2006 po dejavnostih 
Zneski v tisoč SIT 

Zap. 
št. 

Dejavnosti 
PRIHODKI ODHODKI Leto 2006  Načrt 2006  Indeks 

Leto 06 
Načrt 06  

Poslovni 
prihodki 

Finančni 
prihodki 

Drugi 
prihodki 

Stroški 
poslovanja 

Finančni 
odhodki 

Drugi 
odhodki 

Davki Čisti poslovni izid 

            I. Gospodarske javne službe 3.357.760 45.934 36.713 3.543.967 19.224 11.952 29.059 -163.795 -412.420 39,7 
1. Zbiranje in prevoz odpadkov 1.900.823 8.472 27.295 2.034.007 8.157 5.998 0 -111.572 -312.592 35,7 

2. Odlaganje komunalnih odpadkov 1.013.203 37.336 2.720 992.388 10.400 4.688 29.059 16.724 0 - 

3. Čiščenje javnih površin 381.394 120 6.672 435.941 615 1.103 0 -49.473 -74.572 66,4 

4. Vzdrževanje javnih sanitarij 62.340 6 26 81.631 52 163 0 -19.474 -25.255 77,1 

II. Druge  dejavnosti 881.123 36.928 8.051 522.457 6.769 3.613 71.561 321.702 280.910 114,5 
1. Odlaganje nekomunalnih odpadkov 

in kom. odpad. iz občin nedružbenic 
624.512 27.763 1.715 355.305 6.558 2.956 56.226 232.945 -199.822 -116,6 

2. Proizvodnja električne energije 241.712 7.898 6.310 153.708 198 617 14.912 86.485 80.929 106,9 

3. Plakatiranje 14.899 1.267 26 13.444 13 40 423 2.272 159 142,9 

            III. Dejavnosti skupaj (I. + II.) 4.238.883 82.862 44.764 4.066.424 25.993 15.565 100.620 157.907 -131.510 -120,1 
 

Zneski v eurih 

Zap. 
št. 

Dejavnosti 
PRIHODKI ODHODKI Leto 2006  Načrt 2006  Indeks 

Leto 06 
Načrt 06  

Poslovni 
prihodki 

Finančni 
prihodki 

Drugi 
prihodki 

Stroški 
poslovanja 

Finančni 
odhodki 

Drugi 
odhodki 

Davki Čisti poslovni izid 

            I. Gospodarske javne službe 14.011.683 191.680 153.201 14.788.711 80.222 49.875 121.261 -683.505 -1.720.997 39,7 

1. Zbiranje in prevoz odpadkov 7.931.994 35.352 113.902 8.487.760 34.038 25.033 0 -465.583 -1.304.425 35,7 

2. Odlaganje komunalnih odpadkov 4.228.022 155.801 11.349 4.141.160 43.400 19.562 121.261 69.789 0 - 

3. Čiščenje javnih površin 1.591.527 502 27.842 1.819.150 2.566 4.602 0 -206.447 -311.184 66,4 

4. Vzdrževanje javnih sanitarij 260.140 25 108 340.641 218 678 0 -81.264 -105.389 77,1 

II. Druge  dejavnosti 3.676.864 154.097 33.596 2.180.177 28.246 15.075 298.618 1.342.441 1.172.218 114,5 
1. Odlaganje nekomunalnih odpadkov 

in kom. odpad. iz občin nedružbenic 
2.606.042 115.852 7.156 1.482.664 27.364 12.334 234.629 972.059 833.844 -116,6 

2. Proizvodnja električne energije 1.008.647 32.960 26.333 641.411 829 2.576 62.226 360.898 337.710 106,9 

3. Plakatiranje 62.175 5.285 107 56.102 53 165 1.763 9.484 664 142,8 

            III. Dejavnosti skupaj (I. + II.) 17.688.547 345.777 186.797 16.968.888 108.468 64.950 419.879 658.936 -548.780 -120,1 
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2.6. POROČILO O NALOŽBENI DEJAVNOSTI 
 
Za investicijske naložbe je Snaga v letu 2006 namenila 1.031,2 mio SIT (4.303.042 EUR). 
Najvišje naložbe predstavljajo investicije za potrebe dejavnosti odlaganja odpadkov, in sicer 
RCERO, povečanje črpalne postaje za plin in nabava dveh plinskih agregatov ter nabava posod s 
čipi za dejavnost zbiranja in prevoza odpadkov.  
 
Zbirni pregled investicijskih vlaganj za 2006 
 

Znesek v tisoč SIT (po računih)  

Zbirni pregled  Realizacija 
2006 

Načrt 2006  
(I. prednost) 

Indeks 
 L. 06/N. 06 

1. Investicije v obnove in nadomestitve 439.275 929.650 47,3 

2. Investicije v razvoj 591.906 1.157.100 51,2 

3. Investicije skupaj 1.031.181 2.086.750 49,4 

4. Dokončanje investicij iz leta 2006 v l. 2007 418.184 - - 

5. Vse investicije za leto 2006 skupaj (3.+4.) 1.449.365 2.086.750 69,5 

6. Odplačilo kreditov 163.946 163.212 100,4 

 
 
Zbirni pregled realiziranih investicij po dejavnostih 
 

Znesek mio SIT 

Dejavnost Naziv investicije 
Realizacija investicij za leto 2006 

Leto 2006  
Dokončanje v 

letu 2007 

Zbiranje in 
 prevoz odpadkov 

- ureditev zbirnega centra Barje 
- vozila 
- posode, zabojniki 
- ostalo (programska oprema, …) 
Skupaj 

70,4 
31,5 

121,5 
11,3 

234,7 

13,5 
236,8 

- 
- 

250,3 

Odlaganje  
odpadkov 

- izdela projektne dokument. za  RCERO 
- povečanje črpalne postaje za plin, .. 
- avtopralnica  (prizidek, oprema ) 
- mehanična delavnica (razširitev) 
- kamion, kompaktor 
- dela na upravni stavbi, tehtnica, parkirišče 
- ostalo (ograja, garažna vrata, oprema,...) 
Skupaj 

147,2 
127,0 
44,0 
31,4 
8,7 

23,4 
27,5 

409,2 

- 
- 

19,2 
12,5 

104,8 
0,3 
1,1 

137,9 
Proizvodnja 

električne energije 
 - nabava in priklop dveh plinskih 
agregatov  

277,5 30,0 

Čiščenje  
javnih površin 

-2 poltovorni vozili 
- posipalec soli, koški, garderobne omarice 
Skupaj 

15,8 
1,2 

17,0 

- 
- 
- 

Ostalo 

- oprema za potrebe informatike 
- oprema za remont 
- 4 osebna vozila  
- plakatni stebri  
- pisarniška oprema  
Skupaj 

67,7 
9,9 

10,1 
2,4 
2,7 

92,8 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Vse skupaj 1.031,2 418,2 
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V začetku leta 2007 so bile dokončane tudi investicije, ki so se pričele v letu 2006 v skupni 
vrednosti 418,2 mio SIT (1.745.051 EUR).   
 
Upoštevajoč tudi investicije, pričete v letu 2006 in dokončane v začetku leta 2007, je skupna  
realizacija investicij za leto 2006 znašala 1.449,4 mio SIT (6.048.093 EUR) oziroma 69,5 %  
investicij, opredeljenih s poslovnim načrtom za leto 2006. 
 
Za dejavnost zbiranja in prevoza odpadkov je bilo v letu 2007 dobavljeno pralno smetarsko 
vozilo v vrednosti 58,0 mio SIT (241.905 EUR), v podpisu je pogodba za dobavo 6 smetarskih 
vozil v vednosti 178,8 mio SIT (746.098 EUR) in dokončana so dela pri ureditvi zbirnega centra 
v vrednosti 13,5 mio SIT (56.335 EUR). 
 
Za dejavnost odlaganja odpadkov je bil dobavljen kompaktor v vrednosti 104,8 mio SIT 
(437.323 EUR) in  dokončana dela pri ureditvi mehanične delavnice, avtopralnice in garaž ter 
montaži dveh plinskih agregatov na odlagališču Barje v skupni vrednosti 63,1 mio SIT (263.391 
EUR). 
 
 
Viri financiranja   
 
V letu 2006 je Snaga investicijske naložbe v skupni vrednosti 1.031,2 mio SIT (4.303.042 EUR) 
in odplačilo kredita v višini 163,9 mio SIT (684.135 EUR) financirala s sledečimi viri: 
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 612,3 mio SIT 

(2.555.146 EUR), 
- lastna sredstva Snage 581,9 mio SIT (2.428.438 EUR), 
- proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana 0,9 mio SIT (3.592 EUR).  
 
 
S sredstvi okoljske dajatve so se v letu 2006 financirale naslednje investicije, izvedene na 
odlagališču Barje: 
- zamenjava 1. in 2. plinskega agregata v plinski elektrarni, 
- nabava in namestitev izhodne tehtnice ter premestitev obstoječe izhodne tehtnice, 
- razširitev transformatorske, črpalne in toplotne  postaje, 
- nadaljevanje ureditve zbirnega centra, 
- ureditev avtopralnice, 
- izgradnja čistilne naprave za izcedne vode in   
- izgradnja objektov za obdelavo komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana (razpisna 

dokumentacija, vloga za pridobitev kohezijskih sredstev ). 
 
 
Postopki nabave 
 
Snaga takoj po sprejetju letnega poslovnega načrta izdela načrt izvedbe javnih naročil z 
namenom pravočasne izvedbe nabav tako materiala, storitev kot tudi gradenj. 
Kljub zgodnjemu načrtovanju in pričetku nabav nam v poslovnem letu vedno ne uspe realizirati 
vseh načrtovanih investicij. 
Glavna razloga sta vse večje število pritožb potencialnih ponudnikov in zapletena procedura 
vlaganja dokumentacije za pridobitev kohezijskih sredstev. 
 
Tako smo junija 2006 prejeli zahtevek za revizijo javnega naročila za nabavo smetarskih vozil v 
vrednosti 178,8 mio SIT (746.098 EUR), zahtevek je bil neutemeljen in konec leta 2006 
umaknjen. V teku je podpis pogodbe z izbranim ponudnikom. 
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Ena od večjih nerealiziranih investicij v letu 2006 je bila tudi priprava dokumentacije in 
izgradnja elektrokabelske kanalizacije s pripadajočo elektrokabelsko povezavo od 
transformatorske postaje plinske elektrarne do transformatorske postaje Vič v vrednosti 140,0 
mio SIT (584.210 EUR).  Izdelava projektne dokumentacije je bila podaljšana zaradi težav pri 
določitvi trase. Izvedba investicije je prenesena v leto 2007. V teku so pogovori o sofinanciranju 
oz. skupni izgradnji z Elektro Ljubljana, d.o.o.. 
 
 
V letu 2006 je bilo predvideno, da bo v projekt RCERO vloženih 420,0 mio SIT (1.752.629 
EUR), od tega 140,0 mio SIT (584.210 EUR) za čistilno napravo in 280,0 mio SIT (1.168.419 
EUR) za objekte za predelavo odpadkov. Največji delež predvidenih investicij se je nanašal na 
stroške izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za razpis 
(PZR), realizirano pa je bilo le 35 % s poslovnim načrtom predvidenih naložb. 
 
Izdelava poslovnega načrta je potekala jeseni 2005, ko je bilo predvideno, da bo Snaga v letu 
2006 izdelala investicijski program (IP), PGD in pridobila gradbeno dovoljenje ter izdelala 
razpisno dokumentacijo za izgradnjo objekta predelave oz. vsaj del le-te. Konec leta 2005 in v 
prvi polovici leta 2006 je potekala izdelava oziroma uskladitev Vloge za pridobitev finančnih 
sredstev iz kohezijskih skladov EU z MOP,  pri čemer se je ugotovilo, da je potrebno projekt 
realizirati v skladu z določili pogodbe, ki jih predvideva FIDIC 1999 - rumena knjiga, ki določa, 
da je izdelava PGD in pridobitev gradbenega dovoljenja lahko del pogodbenih obveznosti 
pogodbe za izgradnjo objekta, zaradi česar je odpadla izdelava PGD za objekte za predelavo 
odpadkov.  
 
Vzporedno z usklajevanjem Vloge je potekala izdelava skupne razpisne dokumentacije za izbor 
izvajalca razpisnih postopkov in izdelavo razpisne dokumentacije za realizacijo projekta 
predelave odpadkov in projekta izgradnje 3. faze IV. in V. odlagalnega polja. Pogodba z 
izbranim izdelovalcem je podpisana 15.3.2007 in se je šele po tem pristopilo k izdelavi razpisnih 
dokumentacij, poseben PZR po ZGO pa ni potreben. 
 
Po drugi strani so bile realizirane še nekatere druge načrtovane obveznosti (kot npr. izdelava 
idejnih projektov, investicijskega programa in geomehanskega poročila z izvedbo poskusnih 
vrtin) ter tako dosežena realizacija v višini 97,9 mio SIT (408.696 EUR). 
Podrobnejša obrazložitev je podana v poročilo o poteku projekta izgradnje objekta za obdelavo 
odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje na strani št. 54. 
 
 
Izdelava načrta je potekala jeseni 2005 in takrat je bilo predvideno, da bo Snaga v letu 2006 
izdelala IP, PGD in pridobila gradbeno dovoljenje ter izdelala razpisno dokumentacijo za 
izgradnjo čistilne naprave (ČN). Konec leta 2005 in v prvi polovici leta  2006 je potekala 
izdelava oziroma uskladitev Vloge za pridobitev finančnih sredstev iz kohezijskih skladov EU z 
Ministrstvom za okolje in prostor,  pri čemer se je ugotovilo, da je potrebno projekt realizirati v 
skladu z določili pogodbe, ki jih predvideva FIDIC 1999 - rumena knjiga, vendar se je odločilo, 
da se kljub temu ločeno izdelajo PGD projekti za izgradnjo ČN in pridobi gradbeno dovoljenje, 
saj je nujna čim hitrejša izgradnja ČN, ki je pogoj za obratovanje odlagališča.  
 
Vzporedno z usklajevanjem Vloge je potekala izdelava razpisne dokumentacije za izbor 
izvajalca razpisnega postopka in izdelavo razpisne dokumentacije za realizacijo projekta 
izgradnje ČN. Osnutek razpisne dokumentacije je bil februarja 2007 poslan v pregled na MOP. 
 
Po drugi strani so bile realizirane še nekatere druge načrtovane obveznosti (kot npr izdelava 
investicijskega programa in geomehanskega poročila z izvedbo poskusnih vrtin, izveden 
predobremenilni nasip na območju predvidene ČN) ter tako dosežena realizacija v višini 49,2 
mio SIT (205.362 EUR). 
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Za leto 2006 je bilo tudi načrtovano, da bo razpisna in projektna dokumentacija za izgradnjo 
čistilne naprave izvedena v večjem obsegu, kot je dejansko bila, hkrati pa se je tudi ocenjevalo, 
da bo le-ta dražja kot je bila. Podrobnejša obrazložitev je podana v poročilo o poteku projekta 
ČN na strani št. 53. 
 
 
Vlaganja po posameznih občinah   
 
Investicijske naložbe za dejavnost čiščenja javnih površin v vrednosti 19,5 mio SIT (81.147 
EUR) se nanašajo samo na Mestno občino Ljubljana.  
 
Ostale investicije v skupni vrednosti 1.011,7 mio SIT (4.221.895 EUR) se nanašajo na vse 
občine družbenice, na posamezno občino družbenico pa se delijo v višini pripadajočega deleža 
po družbeni pogodbi, in sicer: 
 

Občina 

Investicije razdeljene po 
občinah po poslovnih deležih 

Investicije, ki se nanašajo 
samo na MOL  

Vse skupaj 

v tisoč   
SIT 

v        
EUR 

Delež 
v % 

v tisoč 
SIT 

v        
EUR 

Delež 
v % 

v tisoč 
SIT 

v        
EUR 

Delež 
v % 

Mestna občina Ljubljana 860.986 3.592.833 85,10 19.446 81.147 100,0 880.432 3.673.980 85,38 

Brezovica 27.924 116.524 2,76 0 0 - 27.924 116.524 2,71 

Dobrova-Polhov Gradec 21.853 91.193 2,16 0 0 - 21.853 91.193 2,12 

Dol pri Ljubljani 12.748 53.196 1,26 0 0 - 12.748 53.196 1,24 

Horjul 8.701 36.308 0,86 0 0 - 8.701 36.308 0,84 

Ig 18.515 77.261 1,83 0 0 - 18.515 77.261 1,79 

Medvode 38.851 162.121 3,84 0 0 - 38.851 162.121 3,77 

Škofljica 18.211 75.994 1,80 0 0 - 18.211 75.994 1,77 

Velike Lašče 3.946 16.465 0,39 0 0 - 3.946 16.465 0,38 

Skupaj 1.011.735 4.221.895 100,0 19.446 81.147 100,0 1.031.181 4.303.042 100,0 
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Na podlagi sklepa nadzornega sveta snage št. 32/7 in 32/8 z dne 13.4.2005 podajamo: 

 
1) Poročilo o poteku projekta izgradnje objekta čistilne naprave za čiščenje izcednih vod 

na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v letu 2006 
 
V prvem polletju leta 2006 se je izdelal investicijski program (INVP) za  izgradnjo čistilne 
naprave izcednih vod odlagališča nenevarnih odpadkov Barje. Sklenjena je bila pogodba z  
izvajalcem, izdelan osnutek INVP,  podane  pripombe s strani Snage, d.o.o, izdelan končni INVP 
in njegov povzetek. Svet ustanoviteljev  javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. je 
aprila 2006 navedeni INVP potrdil in pooblastil Snago, da izvede vse potrebne aktivnosti za 
izvedbo projekta. 
 
Za izvedbo geološko  geomehanskih  raziskav  na  lokaciji čistilne naprave na odlagališču  
nenevarnih odpadkov  Barje, vključno z geomehanskim poročilom in predlogom temeljenja, je 
bil izdan sklep vodstva o pričetku javnega naročila male vrednosti (JNMV), izdelana razpisna 
dokumentacija za izvedbo, pridobljene ponudbe, izbran izvajalec in  sklenjena pogodba. Izvedle 
so se tudi že same raziskave in podalo poročilo o preiskavah s predlogom temeljenja. Navedene 
raziskave so potrebne za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Poročilo 
o preiskavah s predlogom temeljenja je bilo pregledano na Fakulteti za gradbeništvo. 
  
Po izdanem sklepu vodstva o pričetku JNMV za izdelavo PGD za izgradnjo ČN je bila  izdelana 
razpisna dokumentacija, pridobljene ponudbe, izbran izvajalec in sklenjena pogodba. Vzporedno 
je bilo, na osnovi izdanega sklepa vodstva in izdelane razpisne dokumentacije, izvedeno tudi 
JNMV za svetovanje pri izdelavi PGD in za recenzijo projekta za razpis (PZR) in izbran 
svetovalec in recenzent. Glede na to, da je predvidena izgradnja po rumeni Fidic knjigi, se 
projektna dokumentacija za razpis (PZR) ne bo izdelala, s tem bo seveda odpadla tudi recenzija 
PZR. 
 
V mesecu septembru 2006 je bil izdelan informativni izvod PGD, ki so ga poleg Snage 
pregledali tudi recenzenti, v mesecu novembru 2006 pa je bil PGD zaključen in podana vloga za 
gradbeno dovoljenje.  
 
Sočasno je bila, po izdanem sklepu vodstva o pričetku JNMV za izdelavo predobremenilnega 
nasipa na območju ČN, izdelana razpisna dokumentacija, pridobljene ponudbe, izbran izvajalec 
in oktobra sklenjena pogodba z njim. Izvedba predobremenilnega nasipa je zajeta v PGD za 
izgradnjo ČN. Predobremenilni nasip na območju ČN je bi dokončan v mesecu novembru 2006. 
 
Za spremljanje in nadzor izgradnje predobremenilnega nasipa je bila po postopku JNMV v 
mesecu oktobru 2006 sklenjena tudi pogodba za izvajanje geotehničnega nadzora in dano 
naročilo za izvajanje gradbenega nadzora po ZGO-1. V teku je spremljanje posedanj 
predobremenilnega nasipa. 
 
Po izdanem sklepu vodstva o pričetku JNMV za izdelavo razpisne dokumentacije in za vodenje 
postopka po ZJN za izgradnjo ČN, je bila v Snagi izdelana razpisna dokumentacija, pridobljene 
ponudbe, izbran izvajalec in sklenjena pogodba z njim.  
 
V mesecu februarju 2007 je bila izdelana razpisna dokumentacija za izgradnjo ČN in poslana v 
pregled na MOP. 
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2) Poročilo o poteku projekta izgradnje objekta6 za obdelavo odpadkov na odlagališču 
nenevarnih odpadkov Barje v letu 2006 

 
Konec januarja 2006 je bila izdelana idejna zasnova (IDZ), po koncu izdelave idejne zasnove se 
je začela izdelava idejnih projektov (IDP), ki so bili izdelani v mesecu maju 2006. Celotni 
projekt se zaradi zelo različne problematike sestoji iz 4 različnih projektov, in sicer: 

 
1. sprejem in mehanska separacija mešanih gospodinjskih odpadkov (MGO), odpadkov iz 

proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti (POSD) ter kosovnih odpadkov iz 
gospodinjstev (KOG) vključno s proizvodnjo sekundarnega gorica (SG), 

2. anaerobna fermentacija biološko razgradljive frakcije, separirane iz MGO (AF – MGO) s 
sušenjem digestata in izkoriščanjem energije bioplina, 

3. anaerobna fermentacija ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov (AF – BIOG) in 
aerobna stabilizacija / zorenje digestata s proizvodnjo komposta, 

4. infrastrukturni objekti in instalacije z upravno stavbo. 
 
V teku izdelave IDP se je odprla dilema v delu projekta, ki obdeluje procesa AF – MGO in AF-
BIOG, in sicer o prednostih in slabostih mokrega ali suhega postopka AF (velja za oba projekta). 
Ugotavljamo, da sta oba sistema v praksi že uveljavljena in da imata oba svoje prednosti in 
slabosti, zato smo kot naročnik zahtevali od projektantov, da obdelajo obe varianti in jih ocenijo 
iz tehnološkega vidika. Prav tako smo predvideli, da se obe varianti obdelata v investicijskem 
programu (INVP) in se na osnovi tako obdelanih podatkov dokončno definira projekt. 
 
Po izdanem sklepu vodstva o pričetku javnega naročila male vrednosti (JNMV) za izdelavo 
INVP je bila izdelana razpisna dokumentacija, pridobljene ponudbe, izbran izvajalec in sklenjena 
pogodba za izdelavo INVP, izdelan osnutek INVP, podane pripombe s strani Snage in izdelan 
končni investicijski program ter njegov povzetek. Svet  ustanoviteljev  javnih podjetij povezanih 
v Holding Ljubljana, d.o.o. je v začetku julija 2006 navedeni INVP potrdil in pooblastil Snago, 
da izvede vse potrebne aktivnosti za izvedbo projekta. 
 
Za izdelavo projektne dokumentacije so potrebne geološko geomehanske raziskave na lokaciji 
objektov za obdelavo odpadkov, zato je bil izdan sklep vodstva o pričetku JNMV za izvedbo 
geološko geomehanskih raziskav z geomehanskim poročilom in predlogom temeljenja, izdelana 
razpisna dokumentacija, pridobljene ponudbe, izbran izvajalec in  sklenjena pogodba. Izvedle so 
se tudi že raziskave in pripravilo poročilo o preiskavah. Geomehansko poročilo s predlogom 
temeljenja  je bilo dokončano v septembru. Poročilo s predlogom temeljenja je bilo pregledano 
na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. 
 
Po izdanem sklepu vodstva o pričetku javnega naročila velike vrednosti (JR) za izdelavo  
razpisne dokumentacije in vodenje postopka po ZJN za: 

- izdelavo projektne dokumentacije in izgradnja objektov predelave odpadkov, 
- opravljanje funkcije inženirja pri gradnji objektov predelave odpadkov, 
- izgradnjo 3. faze IV. in V. odlagalnega polja,  
- opravljanje funkcije inženirja pri gradnji 3. faze IV. in V. odlagalnega polja, 
- izvajanje funkcije komuniciranja z javnostjo pri izgradnja objektov predelave odpadkov, 

pri gradnji 3. faze IV. in V. odlagalnega polja in pri izgradnji ČN 
je bila pripravljena v Snagi razpisna dokumentacija in konec decembra objavljen JR v Uradnem 
listu Slovenije in EU. 
 
V februarju 2007 je bil JR zaključen in izbran najugodnejši ponudnik. V teku je podpis pogodbe 
z njim. 

                                                 
6 Nadzorni svet Snage je dne 13.4.2005 sprejel sklep o poročanju poteka projekta kompostarna, ki pa se je razširil na 
objekt za predelavo odpadkov RCERO na odlagališču Barje. 
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Vloga  za  pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada EU za objekte predelave odpadkov, čistilno 
napravo in 3. fazo IV. in V. odlagalnega polja na odlagališču Barje je bila dne 04.09.2006 
poslana na sedež Evropske komisije, Generalni direktorat za regionalno politiko. Dne 11.01.2007 
je Evropska komisija zahtevala dopolnitev vloge po zahtevah uredb za novo finančno 
perspektivo, ki jo je Snaga prejela 22.01.07. Dopolnitev je pomenila združitev treh projektov v 
enega, kar je praktično pomenilo izdelavo nove vloge. Vloga je bila dopolnjena v roku in poslana 
v Bruselj 27.02.2007. 

 
 
 
 2.7. RAZISKAVE IN RAZVOJ 
 
Zaradi spreminjanja količin in sestave gospodinjskih odpadkov skozi daljše časovno obdobje, na 
kar vplivajo številni dejavniki, se je Snaga odločila, da analize in oceno sestave odpadkov 
opravljeno v letih 1995 in 2000 ponovi v letu 2006.   

 
Analize sestave komunalnih odpadkov predpisuje tudi Uredba o odlaganju odpadkov na 
odlagališčih. Še pred veljavnostjo uredbe konec marca 2006 je Snaga opravila obsežno serijo 
terenskih analiz vzorcev ločenih in neločenih gospodinjskih odpadkov z različnih poselitev 
(biološki odpadki iz gospodinjstev, preostanek mešanih gospodinjskih odpadkov, mešani 
(neločeni) gospodinjski odpadki). 

 
V okviru omenjene raziskave sestave odpadkov smo ugotovili tudi odzivnost povzročiteljev 
gospodinjskih odpadkov na jeseni leta 2005 poskusnem območju ločenega zbiranja bioloških 
odpadkov Ljubljana-Šiška. Ugotovili smo bistveno odstopanje pri ločeno zbranih bioloških 
odpadkov iz stanovanjskih blokov in individualnih hiš. 

 
O rezultatih analiz in ocenah sestave odpadkov za zimo 2005/2006 je bilo izdelano ustrezno 
poročilo.  
 
Na področju zbiranja in prevoza odpadkov smo s projektom ZOKO7 vzpostavili sistem zbiranja 
bioloških odpadkov v Ljubljani. V okviru tega projekta smo tudi zastavili vrsto aktivnosti in 
novih pristopov, ki bodo uporabni tudi v sistemu odvažanja ostalih vrst odpadkov. Navedimo 
samo nekatere: identifikacija posod, tehtanje, optimizacija poti pobiranja itd. S projektom 
ločenega zbiranja biološko razgradljivih odpadkov je Snaga pričela novembra 2005 in do 
septembra 2006 postopoma vključila v sistem rednega zbiranja bioloških odpadkov celotno 
območje Mestne občine Ljubljana in primestnih občin.         
Na področju prevoza odpadkov in čiščenja mestnih ulic je bila večina pozornosti namenjena 
tehnološkim posodobitvam, ki bodo odpravljale oziroma humanizirale ročno delo in povečale 
učinkovitost in kakovost dela.  
 
V letu 2006 smo intenzivno delovali tudi na projektu prenove informacijskega sistema Snage, ki 
je v teku in bo predvidoma končan v prvi polovici leta 2008. Leta 2006 je Snaga začela s 
prenovo vseh poslovnih procesov (tako temeljnih kot podpornih) kot osnovo za informatizacijo 
t.i. ERP (enotne programske rešitve), preko katere bomo zamenjali obstoječi (16 let stari) 
informacijski sistem. S prenovo poslovnih procesov in zamenjavo starega informacijskega 
sistema z novim ERP sistemom bo Snaga imela dosežene pogoje za prehod iz linijske 
organiziranosti v procesno organiziranost, kar bo podjetju omogočilo še večjo konkurenčnost in 
optimizacijo poslovanja.   
 

                                                 
7 Zbiranje organskih kuhinjskih odpadkov. 
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V letu 2006 smo postavili cilj, da v letu 2007 opremimo vsa smetarska vozila in vozila za 
čiščenje javnih površin z napravami za sledenje in tehtanje odpadkov, kar nam bo po letu 2007 
omogočalo optimizacijo odvoza smeti in čiščenja javnih površin MOL.  
 
V letu 2006 je podjetje že sedmo leto zapored  uspešno opravilo zunanjo presojo ISO9001:2000, 
kar potrjuje delo zaposlenih k uvajanju in izboljšanju sistema kakovosti poslovanja Snage po 
sistemu ISO standardih. 
 
 
 
2.8. JAVNA NAROČILA                    
 
1. Javna naročila, za katera je bilo potrebno izvesti javni razpis 

 
V letu 2006 je bilo na osnovi sprejetega poslovnega načrta in s sklepom direktorja pričetih 20 
postopkov oddaje javnih naročil, od tega 11 za področje blaga, 4 za področje gradenj in 5 za 
področje storitev, za katere je bilo potrebno izvesti javni razpis. Za vsa javna naročila je bila 
imenovana komisija in vodja izvedbe. 

 
V zvezi z javnimi razpisi smo prejeli 5 zahtevkov za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji 
naročila ter 2 zahtevka za revizijo. En zahtevek je Državna revizijska komisija zavrnila kot 
neutemeljen, drugemu pa je ugodila. 

 
Povprečni čas od podpisa sklepa o pričetku javnega razpisa pa do podpisa pogodbe z izbranim 
izvajalcem je cca 3 mesece. 

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

 
 
2. Javna naročila male vrednosti 

 
Za vsa ostala naročila, za katere ni potrebno izvesti javnega razpisa, smo izvajali postopke 
oddaje naročil male vrednosti v skladu s Pravilnikom o oddaji naročil male vrednosti, ki ga mora 
sprejeti vsak naročnik v skladu z Uredbo o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za 
oddajo javnih naročil male vrednosti (UL RS 84/04), ki je naročnike zavezala k uskladitvi 
obstoječega notranjega predpisa za oddajo javnih naročil male vrednosti. 
 
Za naročila nad vrednostjo en milijon tolarjev smo sklenili 80 pogodb, od tega 24 za področje 
blaga, 12 za področje gradenj in 44 za področje storitev. V primeru, ko so vrednosti manjše in so 
predpisane naročilnice in en izvod v bloku služi kot evidenca, je bilo izdanih 2.450 naročilnic ter 
sklenjenih 6 pogodb.  
V zvezi z javnimi naročili male vrednosti smo prejeli 2 zahtevka za dodatno obrazložitev 
odločitve o oddaji naročila ter nobenega zahtevka za revizijo. 

 
Čas trajanja postopka oddaje naročil male vrednosti je krajši kot pri javnih razpisih, in sicer je 
cca 1 mesec. 

 
Snaga je z javnimi naročili v letu 2006 ustvarila 2,4 mio SIT prometa, od tega 1,6 mio SIT na 
osnovi sprejetega poslovnega načrta z javnimi razpisi ostalo pa kot naročila male vrednosti. V ta 
znesek so zajeti tudi zneski po pogodbah, ki trajajo iz javnih razpisov iz preteklih let. 
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Deset po prometu največjih dobaviteljev v letu 2006 
 

Zneski v SIT 

Dobavitelj Predmet pogodbe  Promet l.2006  Promet l.2005 

PETROL D.D., LJUBLJANA Goriva in maziva 265.991.698,18 226.017.637,28 

IMP, D.D. Plinski motorji in njihovo vzdrževanje/ 
Razširitev transformatorske postaje 

194.645.435,15 
101.717.661,05 

VIGRAD D.O.O. CELJE Posode za odpadke 137.149.859,54 86.461.209,27 

HIS D.O.O. Izvedba horizontalnih drenaž/ 
2. faza IV. in V. polja 

99.297.917,39 
203.500.597,76 

CESTNO PODJETJE LJUBLJANA, D.D. Zbirni center 74.030.880,20 / 

MANPOWER D.O.O. (leto 2006) 
TEHNOCOMERC D.O.O. (leto 2005) 

Posredovanje delovne sile 73.250.852,61 
86.849.077,20 

HIDROINŽENIRING D.O.O. Dokumentacija za čistilno napravo 62.586.000,00 /  

ATRIK D.O.O. Komunalna vozila in nadomestni deli 56.852.719,10 63.977.483,11 

KOTO D.D. Prevzemanje bioloških odpadkov 49.989.812,60 / 

EKO-LES D.O.O.  Posode za odpadke 47.570.560,50 / 

AC INTERCAR D.O.O. Komunalna vozila in nadomestni deli / 211.493.162,40 

EVJ ELEKTROPROM D.O.O. 2. faza IV. in V. polja / 109.970.320,00 

HIDROTEHNIK D.D. Razna vzdrževalna dela / 86.299.549,69 

BALAVTO D.O.O. Dobava nakladalnika / 65.907.818,58 

 
 
 
 
2.9. UPRAVLJANJE S KADRI   
 
 
Zaposleni 
 
Izvajanje različnih ukrepov od spodbujanja rekreacije zaposlenih, različnih ukrepov za krepitev 
pripadnosti v podjetju, zagotavljanja prijetnega delovnega okolja, nagrajevanja gospodarjenja z 
delovnim časom in nenazadnje sistematičen nadzor nad bolniškim staležom z izvajanjem 
ukrepov disciplinske odgovornosti zaposlenih v primerih morebitne zlorabe bolniškega staleža, 
so v letu 2006 omogočili realizacijo zastavljenih ciljev z manjšim številom zaposlenih od 
načrtovanega. 
 
Nadaljevali smo s politiko upravljanja s kadri, ki je usmerjena k ustvarjanju zadovoljstva 
zaposlenih, in sicer z: 

- izvajanjem ukrepov restriktivnega dodatnega zaposlovanja in ustreznejšo organizacijo 
dela smo ob 2,7 % manjšem številu delavcev od načrtovanih uspeli povečati obseg in 
kvaliteto opravljenega dela oziroma razširiti naše dejavnosti na nova področja in 
območja, 

- sistematičnim delom in  vlaganjem v ukrepe varnosti pri delu nam je kljub letošnjemu 
rahlemu povečanju števila poškodb uspelo obdržati trend zniževanja števila izgubljenih 
delovnih dni zaradi poškodb pri delu in resnosti poškodb, število izgubljenih dni zaradi 
poškodb pri delu smo glede na leto 2005 zmanjšali še za 2,6 %,  

- nagrajevanjem za gospodarjenje z delovnim časom ob hkratnem  izvajanju ukrepov za 
zmanjševanje bolniškega staleža smo število izostankov zaradi bolezni ohranili pod 
načrtovanimi 8,0 %, 

- zmanjšanjem skupnega števila dopustov, in sicer od skupno 96.850 ur v letu 2005 na 
91.621 ur v letu 2006, kar je cca 654 dni manj oziroma 5,4 % ter zmanjševanjem ur iz 
naslova zastojev, 
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- povečevanjem pripadnosti zaposlenih s krepitvijo notranjega komuniciranja, organizacijo 
družabnih in športnih aktivnosti, zagotavljanjem dvosmernega komuniciranja z 
zaposlenimi, obveščanjem zaposlenih in njihovim vključevanjem v upravljanje podjetja, 

- izvajanjem ukrepov iz naslova disciplinske odgovornosti ter predvsem stalen nadzor in 
spremljanje kakovosti opravljenega dela se nedvomno odraža tudi v zadovoljstvu strank, 
kar potrjujejo izvedene ankete med našimi strankami,  

- intenziviranjem dodatnega usposabljanja in izobraževanja zaposlenih tako, da je vsak 
zaposleni povprečno opravil kar 30,1 izobraževalnih ur, zaposleni so se skupno 
izobraževali oziroma dodatno usposabljali 11.638 ur, kar predstavlja 1.455 delovnih dni. 

 
 
Struktura zaposlenih po spolu 
 
Iz analize podatkov je razvidno, da je v letu 2006 število zaposlenih moških v primerjavi z 
enakim obdobjem v letu 2005 naraslo za 9 delavcev oziroma za 2,6 %. Povišanje gre iz naslova 
ločenega zbiranja bioloških odpadkov iz gospodinjstev, kjer se je tudi povišalo število zaposlenih 
komunalnih delavcev. 

 
Slika 11: Struktura zaposlenih po spolu 
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Temeljna dejavnost podjetja se izvaja pretežno na terenu in v težkih delovnih pogojih (različnih 
vremenskih razmerah), kar je fizično zelo zahtevno. Delo temeljne dejavnosti opravljajo 
pretežno komunalni delavci in vozniki, zaradi česar iz strukture zaposlenih tudi sledi, da je 
pretežni del zaposlenih v podjetju moških.  
 

 

Struktura zaposlenih po starosti 
 

Starost 
Zaposleni na dan 31.12.2006 Zaposleni na dan 31.12.2005 
Število Delež v % Število Delež v % 

do 25 let 19 4,8 17 4,4 
26 – 35 let 72 18,3 64 16,6 
36 – 45 let 127 32,3 127 33,0 
46 – 55 let 139 35,4 140 36,4 
56 – 65 let 36 9,2 37 9,6 
nad 65 let 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 393 100,0 385 100,0 
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Iz strukture zaposlenih po starosti je razvidno, da je največ zaposlenih tako v letu 2005, kot tudi 
v letu 2006 starih med 36 in 55 let starosti. Delež zaposlenih v tej starostni kategoriji nekoliko 
pada, saj je v letu 2005 znašal 69,3% od skupnega števila zaposlenih, v letu 2006 pa  67,7 % od 
skupnega števila zaposlenih. Povprečna starost zaposlenih v letu 2005 je bila 43 let, v letu 2006 
pa 42,7 let.  
 

Delovno razmerje 
Stanje zaposlenih na dan 

31.12.2006 
Stanje zaposlenih na dan 

31.12.2005 

Število Delež v % Število Delež v % 

Redno delo za nedoločen čas 350 89,1 365 94,8 
Redno delo za določen čas 41 10,4 20 5,2 
Pripravnik za določen čas 2 0,5 0 0,0 

Skupaj 393 100,0 385 100,0 

 

Razvidno je, da se je v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 podvojilo število pogodb za določen 
čas, predvsem zaradi povečanega obsega dela oziroma z uvajanjem ločenega zbiranja bioloških 
odpadkov (povečala se je potreba po zaposlitvi komunalnih delavcev in voznikov). Zmanjšalo se 
je število pogodb za nedoločen čas, pri čemer je vzrok predvsem v upokojitvah delavcev. 
 
 
Zaposleni po strokovni izobrazbi 
 

Dejanska 
stopnja 

izobrazbe 

Število zaposlenih Struktura v % 
Indeks    
R. 06  
 N. 06 

Indeks 
R .06  
R. 05 

Dejansko 
stanje na dan 

Načrtovano 
stanje na dan 

Dejansko 
stanje na dan 

Dejansko 
stanje na dan 

Načrtovano 
stanje na dan 

Dejansko 
stanje na dan 

31.12.2006 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2005 

I. 137 152 136 34,9 36,2 35,3 90,1 100,7 
II. 46 51 50 11,7 12,2 13,0 90,2 92,0 
III. 10 6 7 2,5 1,4 1,8 166,7 142,9 
IV. 97 99 92 24,7 23,6 23,9 98,0 105,4 
V. 66 69 66 16,8 16,4 17,2 95,7 100,0 
VI. 11 11 10 2,8 2,6 2,6 100,0 110,0 
VII. 24 30 22 6,1 7,1 5,7 80,0 109,1 
VIII. 2 2 2 0,5 0,5 0,5 100,0 100,0 
Skupaj 393 420 385 100,0 100,0 100,0 93,6 102,1 
 
Struktura zaposlenih po dejanski stopnji izobrazbe, kot je razvidno iz zgornje tabele, je v delu, ki 
se nanaša na V. in VIII stopnjo izobrazbe v primerjavi med letoma 2005 in 2006, enaka. 
Predvsem je potrebno poudariti, da se je znižalo število zaposlenih z II. stopnjo izobrazbe in 
povišalo število zaposlenih s IV. stopnjo izobrazbe, kar je posledica zaposlitve strojnika- 
pripravnika, načrtnega izvajanja programov izobraževanja za pridobitev stopnje izobrazbe in 
zaposlitve novih voznikov. Ravno tako je v letu 2006 pridobil VI. stopnjo en zaposleni, 
povišanje zaposlenih s VII. stopnjo izobrazbe iz naslova realizacije nadomestne zaposlitve na 
kadrovskem področju, kjer je bila prej zaposlena delavka s VI. stopnjo izobrazbe in na novo 
pridobljene VII. stopnje izobrazbe delavke, ki opravlja dela in naloge monitoringa na deponiji. 
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Zaposleni in najeta delovna sila po posameznih sektorjih in delovnih enotah 
 

Zap.  
št. Sektor/enota 

Stanje               
31.12.2006 

Načrt 
31.12. 2006 

Stanje           
31.12.2005  

Indeks  
(Z + N) 

Z N Z N Z N L.06 /  N.06 L.06 / L.05 

1. Vodstvo 3 0 4 0 3 0 75,0 100,0 
 Tehnični sektor 302 40 319 27 296 23 98,8 107,2 
  •  DE Čiščenje 63 22 62 13 61 11 113,3 118,1 
  •  DE Odvoz 219 18 234 14 214 12 95,6 104,9 
  •  DE Remont 20 0 23 0 21 0 87,0 95,2 
3. Sektor za investicije in razvoj 7 1 8 0 7 0 100,0 114,3 
4. DE Deponija 35 2 36 1 33 1 100,0 108,8 
5. Splošni sektor 16 1,3 21 1,3 15 1,3 77,6 106,1 
6. Gospodarsko finančni sektor 23 0 24 0 24 0 95,8 95,8 
7. Sektor za kakovost, organizacijo 

in informatiko 
7 0 8 0 7 0 87,5 100,0 

Skupaj 
393 44,3 420 29,3 385 25,3 97,3 106,6 

437,3 449,3 410,3 97,3 106,6 

Legenda: Z-zaposleni, N-najeta delovna sila, študenti in druge oblike zaposlovanja 
Opomba: Indeks je izračunan za skupno število izvajalcev (Z+N). 
 
V podjetju Snaga je bilo na dan 31.12.2006 zaposlenih po pogodbah o zaposlitvi 393 oseb ter 44 
najete delovne sile in študentov, kar je za 2,7 % manjše število izvajalcev od načrtovanega. 
 
Razlogi za nedoseganje načrta zaposlovanja so deloma posledica dejstva, da se je projekt 
zbiranja in odvažanja bioloških odpadkov realiziral postopoma, nerealiziranih novih zaposlitev v 
splošnem sektorju in izvajanja drugih različnih ukrepov za zagotavljanje večje produktivnosti 
dela.  
 
 
Krepitev pripadnosti s krepitvijo notranjega komuniciranja ter soupravljanje delavcev in 
sodelovanje s sindikati 
 
Nadaljevali smo aktivnosti za krepitev pripadnosti zaposlenih s krepitvijo notranjega 
komuniciranja, dograjevanjem sistema nagrajevanja in izboljševanjem pogojev dela:  
- nadaljevali smo z izdajanjem internega glasila Snagec in izdali tri številke (marec, julij, 

oktober),  
- nadaljevali smo z aktivnostjo  »Dan odprtih vrat«, ko zaposleni lahko obiščejo direktorja in 

mu zaupajo svoje ideje, želje, težave, vprašanja, ki jih predhodno niso uspeli razrešiti v 
razgovorih s svojimi nadrejenimi,  

- organizirali redne sestanke direktorja s predstavniki sindikatov, predsednikom sveta delavcev 
in pomočnico direktorja za splošno področje, na katerih so prisotnim predstavljeni glavni cilji 
podjetja, poročila o realizaciji aktivnosti za dosego zastavljenih ciljev in aktualni problemi 
povezani z delom podjetja, 

- organizirali športne igre in družabna srečanja: organizirana sta bila zimski smučarski in 
spomladanski  večdnevni izlet v Sarajevo z ogledom znamenitosti, udeležili smo se 
komunalnih iger (nesporno je potrebno poudariti, da so vozniki DE Odvoz dosegli v svoji 
kategoriji 1. mesto), septembra 2006 organizirali piknik s športnimi aktivnostmi in tri 
prednovoletna srečanja – eno: v okviru Holdinga, drugo: pogostitev zaposlenih Snage z 
ogledom gledališke predstave ter tretje: novoletno obdarovanje otrok zaposlenih z ogledom 
predstave, 

- najem športnih kapacitet: upoštevaje priporočilo Zavoda za varstvo pri delu o preventivni 
zdravstveni rekreaciji, ki temelji na oceni tveganja delovnih mest, smo za zaposlene 
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organizirali različne oblike rekreacije (nogomet, badminton, odbojka, košarka, plavanje in 
aerobika),  

- posodobili počitniške kapacitete: v letu 2006 smo izpeljali postopek za obnovo in oddajo 
počitniškega doma v Umagu in sklenili ustrezno pogodbo, kar pomeni, da smo pristopili k 
povečanju počitniških kapacitet za naše delavce, ki bodo delavcem predvidoma na voljo v 
poletni sezoni 2007, 

- nadaljevali z izvajanjem napredovanja zaposlenih na delovnem mestu (za en ali več plačilnih 
razredov na istem delovnem mestu je napredovalo 23 zaposlenih).  

 
 
Izboljšanje pogojev dela poteka preko nabave novih, sodobnejših delovnih strojev in opreme, 
pa tudi z vlaganji v delovne prostore za vzdrževanje težke gradbene mehanizacije na odlagališču 
nenevarnih odpadkov Barje, v ukrepe varnosti in zdravja pri delu (usposabljanje in izobraževanje 
zaposlenih, osebna varovalna oprema,  ipd). 
 
 
Poškodbe pri delu 
 
Kljub izboljšanju pogojev dela in vlaganju v ukrepe varnosti pri delu se je letos rahlo povečalo 
število poškodb pri delu v primerjavi s preteklim letom, in sicer: 
 

Obdobje 
Št. poškodovanih 

delavcev 
Št. izgubljenih 
delovnih dni 

Resnost  
poškodb*  

januar-december 2004 27 (od tega 5 izven dela) 625 23,14 

januar-december 2005 24 (od tega 3 izven dela) 468 19,50 

januar-december 2006 28 (od tega 6 izven dela) 456 16,28 

* št. izgubljenih delovnih dni/ št. poškodovanih delavcev 
 
Iz navedenih podatkov je razvidno, da je bilo v primerjavi z letoma 2004 in 2005 v letu 2006 
rahlo povečanje števila poškodb pri delu (deloma iz naslova poškodb na poti na in iz dela), še 
vedno pa nam je uspelo zadržati trend zniževanja izgubljenih delovnih dni zaradi poškodb pri 
delu in povprečno resnost poškodb. 
 
Upoštevajoč samo poškodbe pri delu se število giblje okoli številke 22, pri čemer je potrebno 
poudariti, da je bil nesporno tako izpolnjen načrtovani cilj manj kot 27 poškodb. 
 
 

Izostanki zaradi bolezni  
 
V letu 2006 so predstavljali izostanki z dela zaradi boleznin 5,2-odstotni delež skupnega 
razpoložljivega časa, medtem, ko smo v letu 2005 beležili skoraj 5,1-odstotni delež izostankov 
zaradi bolezni. Tako so se izostanki zaradi boleznin v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 rahlo 
povišali (za 0,1 odstotno točko), vendar pa so bili izostanki še vedno v okviru načrtovanega, kar 
pomeni, da le-ti niso presegli 8 %. Glede na navedeno menimo, da so bili ukrepi za zmanjšanje 
izostankov z dela zaradi boleznin uspešni in učinkoviti. 
 
V letu 2006 beležimo 42.512 ur izostankov zaradi boleznin, kar je v primerjavi s predhodnim 
letom za 3,7 % več. Boleznine so narasle v DE Čiščenje, De Remont, Sektorju za kakovost in 
informatiko in Vodstvu, zmanjšale pa so se v DE Odvoz, DE Odlagališče, v Splošnem sektorju 
in v Gospodarsko finančnem sektorju. 
 
Skupno povišanje boleznin izhaja predvsem iz povečanja boleznin v breme podjetja, katerih 
delež je v strukturi delovnega časa v podjetju za leto 2005 znašal 2,62 %, v letu 2006 pa 2,79 %. 
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V primerjavi z letom 2005 pa so se zmanjšale boleznine v breme zavoda, in sicer iz 2,49-
odstotnega deleža v letu 2005 na 2,45-odstotni delež v letu 2006 oz. za 0,04-odstotne točke. 
   

Slika 12: Gibanje bolniške odsotnosti od leta 2002 do 2006 v Snagi 
(delež bolniške v breme podjetja in zavoda v primerjavi z vsemi urami) 
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Letni dopusti in druge odsotnosti  
 
V letu 2005 je bila sprejeta nova Kolektivna pogodba podjetja, s katero je bilo v posameznih 
primerih določeno manj dni letnega dopusta iz naslova skupne delovne dobe, zahtevnosti 
delovnega mesta, delovne uspešnosti ter socialnih in zdravstvenih razmer na eni strani in več  dni 
na posameznih delovnih mestih iz naslova težkih delovnih pogojev.  
 
Z zmanjšanjem skupnega števila dni dopusta na osnovi nove Kolektivne pogodbe iz leta 2005 je 
število ur iz tega naslova dejansko padlo, in sicer od skupno 96.850 ur v letu 2005 na 91.621 ur v 
letu 2006, kar je 5.229 ur manj (cca 654 dni) oziroma za 5,4 % manj. Delež dopustov v strukturi 
delovnega časa je v letu 2005 znašal 12,1 %, v letu 2006 pa je omenjeni delež 11,3 %, kar tudi 
pomeni, da je bil dosežen namen in cilj. 
 
Ravno tako je v letu 2006 v strukturi delovnega časa zmanjšan delež zastojev, ki je v letu 2005 
znašal 5.012 ur oziroma 0,6-odstotni delež, v letu 2006 pa se je znižal na 3.114 ur oziroma 0,4-
odstotni delež. 
Nenazadnje je potrebno še dodati, da se je v letu 2006 zvišala odsotnost zaradi koriščenja 
očetovskega dopusta. V letu 2005 je omenjena odsotnost znašala 206 ur, v letu 2006 pa je 
narasla na 1.136 ur.  
 

 

Invalidi 
 

Po podatkih na dan 31.12.2006 je v podjetju zaposlenih 37 invalidov II. ali III. kategorije z 
različnimi omejitvami, kar predstavlja 9,4 % vseh zaposlenih. V primerjavi z enakim obdobjem 
v letu 2005 je tako število invalidov manjše, in sicer za dva, ki sta se upokojila. 
 
Zaradi visokega deleža invalidov Snagi pripada finančna pomoč, ki je v letu 2006 skupno 
znašala 14,3 mio SIT, od tega znaša nagrada za preseganje 4-odstotne kvote invalidov 3,2 mio 
SIT, 11,1 mio SIT pa znaša znesek iz naslova neplačanih prispevkov za pokojninsko 
zavarovanje. 
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Disciplinski ukrepi in spremljanje kakovosti opravljenega dela 
 
Nadaljevali smo tudi z izvajanjem ukrepov v smislu zaostrovanja discipline in spremljanja ter 
zagotavljanja kakovosti opravljenega dela. V letu 2006 je bilo skupaj izrečenih 22 ukrepov, od 
tega 9 negativnih ocen delovne uspešnosti ter 13 pisnih opozoril pred odpovedjo pogodbe o 
zaposlitvi.  
 
 
Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v letu 2006 
 

V podjetju Snaga je bilo na dan 31.12.2006 zaposlenih 393 oseb, od tega jih je bilo 43 oziroma 
10,9 % brez osnovnošolske izobrazbe.  
 
Na dan 01.01.2006 je bilo v različne programe za pridobitev strokovne izobrazbe vključenih 27 
zaposlenih, in sicer: 
- 10 zaposlenih v program za pridobitev osnovnošolske izobrazbe, 
- 3 zaposleni v program za pridobitev IV. stopnje izobrazbe, 
- 4 zaposleni v program za pridobitev V. stopnje izobrazbe, 
- 6 zaposlenih v program za pridobitev VI. stopnje izobrazbe in  
- 4 zaposleni v program za pridobitev VII. stopnje izobrazbe. 
 
Od tega je v letu 2006 izobraževanje uspešno zaključilo 12 zaposlenih, in sicer je: 
-10 zaposlenih pridobilo osnovnošolsko izobrazbo, 
-1 zaposleni IV. stopnjo izobrazbe in 
-1 zaposleni VI. stopnjo izobrazbe. 
 
Na dan 31.12.2006 je bilo skupno sklenjenih 16 pogodb za pridobitev strokovne izobrazbe.  
 
Iz naslova izobraževanja za pridobitev strokovne izobrazbe je bilo po različnih programih za 
pridobitev strokovne izobrazbe skupno realiziranih 8.838 izobraževalnih ur oziroma 1,1 % 
planiranih delovnih ur, stroški po sklenjenih pogodbah so znašali skupno 3,2 mio SIT oziroma 
13.514 EUR. 
 
Različnih vrst usposabljanj pa se je v letu 2006 udeležilo 282 zaposlenih oziroma 72,9 % letnega 
povprečja zaposlenih. Za usposabljanja je bilo realiziranih 2.800 izobraževalnih ur oziroma    
0,35 % planiranih delovnih ur, stroški pa so znašali 6,9 mio SIT oziroma 28.746 EUR. 
 
Upoštevaje povprečno število 387 zaposlenih v letu 2006 se je usposabljanj in izobraževanj v 
letu 2006 udeleževalo cca 285 zaposlenih, kar je približno tri četrtine oziroma cca 73,6 % vseh 
zaposlenih. 
 
Število izvedenih ur za pridobitev strokovne izobrazbe v letu 2006 znaša cca 8.838, za  razne 
vrste usposabljanj pa 2.800 ur, skupno torej cca 11.638 ur, kar predstavlja cca 1.455 delovnih 
dni, oziroma povprečno 30,1 izobraževalne ure na zaposlenega.  
 
Za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih je bilo skupno porabljenih 10,1 mio SIT (42.260 
EUR), kar predstavlja povprečno 26.168,31 SIT (109 EUR) na zaposlenega ali 35.533,82 SIT 
(148 EUR) na zaposlenega, ki se je usposabljal in/ali izobraževal. 
 
Načrtovan poudarek, ki je bil v letu 2006 usmerjen v program pridobitve osnovnošolske 
izobrazbe je bil nesporno dosežen, saj je v tem letu pridobilo osnovnošolsko izobrazbo oziroma 
uspešno zaključilo program osnovne šole 10 delavcev. 
 
 



                                                                                                                                    SNAGA, d. o. o.  64

2.10. VARSTVO OKOLJA 
 
 
Na področju okoljevarstvene dejavnosti smo v letu 2006 največje učinke dosegli z realizacijo in 
izvajanjem naslednjih aktivnosti: 
 

• na predvideni površini starega dela odlagališča Barje je bilo zgrajeno in urejeno vadbišče 
in igrišče za golf, s čimer se je zmanjšala količina izcednih vod in emisija smradu iz tega 
dela odlagališča, 

• izvedene so bile dodatne drenaže v vzhodni bok I. odlagalnega polja, s čimer bo 
zmanjšan nekontroliran vpliv na podtalnico, 

• za načrtovano čistilno napravo za izcedne vode je bila izdelana projektna dokumentacija  
in izvedena predobremenitev kot priprava na samo gradnjo,  

• postavljena je bila naprava za pranje koles na odlagališču, ki je zmanjšala prašenje na 
odlagališču, 

• v roku je bila oddana vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja v skladu z IPPC 
direktivo, 

• z izvajanjem lastnega monitoringa in z zunanjimi izvajalci smo spremljali vplivanje 
odlagališča na okolje. Pri tem smo ugotovili, da se količina odpadnih vod kljub 
povečanju odlagalne površine ni povečala glede na predhodno leto. Pri kvaliteti voda pa 
presegamo dopustne koncentracije pri boru in sulfatu. Imisijske koncentracije metana v 
zrak so kljub povečanju površin ostale na nivoju predhodnega leta, k čemur je zagotovo 
pripomoglo tudi povečanje črpališča plina. 

 
 

 
2.11. DRUŽBENA ODGOVORNOST 
 
 
Temeljno poslanstvo Snage: »Kakovostno, strokovno ter prebivalcem prijazno opravljanje 
dejavnosti zbiranja, odvažanja in odlaganja ostankov odpadkov na območju MOL ter primestnih 
občin«  počasi spreminjamo. Vse bolj se zavedamo, da bo potrebno v naše delovanje vključiti 
sodobne okoljske standarde, kar bo seveda zagotovilo novo (bistveno večjo) kvaliteto bivanja, 
vendar pa bo na drugi strani pomenilo tudi višje izdatke prebivalstva za zagotavljanje delovanja 
sistema. Prepričani smo, da moramo aktivno delovati tako pri razvoju sistema ravnanja z odpadki 
kot tudi usposabljanju občanov, uporabnikov naših storitev. Od sodelovanja občanov bo tudi 
odvisna stopnja doseganja ciljev na podlagi sodobnih okoljskih standardov. 
 
Uporabnike naših storitev smo ustrezno informirali, obveščali in jih spodbujali k ločevanju 
odpadkov. Poleg tradicionalne brošure Modri nasveti za zeleno okolje z urniki odvoza kosovnih 
in nevarnih odpadkov, z navodili za ločeno zbiranje odpadkov, ki jo prejmejo vsa gospodinjstva 
smo pripravili tudi nekaj novosti. 
 
Ob uvajanju rednega zbiranja bioloških odpadkov smo pripravili tudi zloženko Ločeno zbiranje 
bioloških odpadkov z navodili ločevanja bioloških odpadkov in zloženko Kompostiranje doma s 
praktičnimi nasveti kompostiranja na domačem vrtu in ponatisnili zloženko.  
 
Ob dnevu odprtih vrat smo pripravili tri nove zloženke, in sicer Priročnik za ravnanje z odpadki, 
Odlagališče nenevarnih odpadkov Barje in Abeceda odpadkov. 
Priročnik za ravnanje z odpadki je bil dobro sprejet. Z njegovo vsebino smo zato seznanili vse 
občane s posebno prilogo revije Ljubljana. 
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Občane smo k ločenemu zbiranju vzpodbujali tudi s plakati z ustrezno vsebino na naših 
plakatnih stebrih, zelo odmevna pa je bila akcija »Zmaja Pometaja« v trgovskih centrih, 
namenjenih najmlajšim.  
V okvir usposabljanja občanov za pravilno ravnanje z odpadki sodi tudi obsežna prenova spletne 
strani Snage, ki smo jo začeli v letu 2006, dokončali pa jo bomo v letu 2007. 
 
Posebno pozornost smo namenili zaposlenim, kjer smo z delovanjem na različnih področij 
povečali zadovoljstvo zaposlenih. Tvorno sodelujemo s sindikatoma in Svetom delavcev, s 
katerimi se redno srečujemo in koordiniramo naše aktivnosti, nadaljevali smo s podporo šolanja 
in usposabljanja zaposlenih, tako zunaj Snage kot znotraj Snage, z elementi zaščite delavcev, 
organizirane rekreacije izven delovnega časa, preventivnih pregledov, z nadzorovanjem 
bolniškega staleža smo uspeli zmanjšati tako poškodbe pri delu kot tudi izboljšati izrabo 
delovnega časa z zmanjšanjem bolniških izostankov. Pripadnost zaposlenih povečujemo poleg že 
omenjene rekreacije tudi z udeležbami in tekmovanji na komunalnih igrah, zimskem druženju na 
snegu, organizaciji piknikov in decembrskih prireditev.  
 
Snagi, kot javnemu podjetju, ki mora dobavitelje izbirati preko javnih postopkov, so politike 
partnerskega odnosa z dobavitelji večinoma omejene. Kljub temu pa se lahko pohvalimo z 
nizkim deležem pritožb v postopkih javnega naročanja in rednega poravnavanja naših obveznosti 
do dobaviteljev. 
 
 
 
2.12. RAZVOJNE USMERITVE 
 
 
Na področju odstranjevanja odpadkov so zakonodajne zahteve usmerjene v predhodno obdelavo 
odpadkov pred dokončnim odlaganjem ostankov. Ker MOL še nima izdelane strategije za 
prihajajoče obdobje za to področje, smo se kot izvajalec lokalne javne gospodarske službe 
ravnanja z odpadki v letu 2005 odločili pristopiti k izdelavi študije, ki naj analizira različne 
tehnološke možnosti, jih medsebojno primerja ter izdela predlog najprimernejše rešitve. Ker v 
preteklosti niso bile sprejete strateške usmeritve za to področje, smo se kot izvajalec lokalne 
javne gospodarske službe ravnanja z odpadki v letu 2005 odločili pristopiti k izdelavi študije, ki 
naj analizira različne tehnološke možnosti, jih medsebojno primerja ter izdela predlog 
najprimernejše rešitve. Izbrani koncept je predvidel mehansko ločevanje na lahko in organsko 
frakcijo, pripravo sekundarnega goriva, anaerobno fermentacijo razgradljive frakcije z delnim 
kompostiranjem za linijo za frakcijo ločeno zbranih bioloških odpadkov. V letu 2006 smo 
nadaljevali  z aktivnostmi pri izdelavi projektne dokumentacije. Razvojna odločitev je torej 
uvedba predhodne obdelave pred odlaganjem v objektih, ki so predvideni na lokaciji odlagališča 
Barje. Projekt je bil podprt s strani MOL in ostalih občin družbenic, v podpisani medobčinski 
pogodbi pa je predvideno, da bo upravljalec bodočega RCERO - Centra za ravnanje z odpadki 
Ljubljana Snaga. S tem bo podjetje zmanjšanje aktivnosti na dejavnosti odlaganja odpadkov 
preneslo na procese obdelav le-teh. Uresničitev načrtov je predvidena s pomočjo pridobitve 
finančnih sredstev iz kohezijskih skladov EU. 
 
 
Razvojne usmeritve na področju zbiranja in prevoza odpadkov ter čiščenja ulic bodo tudi v 
nadaljnje usmerjene v okolju in zaposlenim prijazno tehnologijo, istočasno pa bomo s prenovo 
informacijskega sistema tudi uvajali tehnologije izboljšanega zbiranja odpadkov, optimiranja 
poti zbiranja odpadkov, predvsem v mestih in velikih naseljih, posodabljanja obračunavanja 
odpadkov, motivacijo uporabnikov sistema za ločevanje odpadkov ter racionalizacijo stroškov 
odvažanja odpadkov. 
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Na področju zbiranja bioloških odpadkov bomo uvedli zbiranje s smetarskimi vozili z vrtljivim 
bobnom, ki zagotavljajo prevoz optimalnih količin odpadkov brez onesnaževanja okolja z 
izcednimi vodami, nastalimi v vozilu.  
V zbirnem centru Barje bomo z uvedbo tehnologij stiskanja zbranih frakcij z namestitvijo 
zabojnikov s stiskalnico in stiskalnice za baliranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov povečali 
učinkovitost dela in zmanjšali transportne stroške, količino zbranih frakcij komunalnih odpadkov 
pa povečali z uvedbo premične zbiralnice. Uvedli bomo tudi zbiranje odpadnih CD in DVD 
plošč, ki so v reciklirni industriji zelo iskane, trenutno pa končajo med mešanimi odpadki na 
odlagališču. 
Tlakovali bomo okoli 600 zbiralnic s ciljem urejenega izgleda zbiralnic in s tem boljšega 
vključevanja v okolico.  
Tlakovali bomo okoli 450 zbiralnic s ciljem urejenega izgleda zbiralnic in s tem boljšega 
vključevanja v okolico.  
 
 
 
2.13.  POMEMBNEJŠI DOGODKI PO KONCU LETA 2006 
 
 
1. V mesecu januarju 2007 smo prejeli sklep o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi 

vračila zemljišč podjetju Parkirišča, d.o.o. Ljubljana, s čimer se je sanirala napaka storjena 
pri otvoritveni bilanci dne 1.1.1993 in zaključil enoletni postopek prenosa stvarnega vložka. 
Zaradi rednega zmanjšanja osnovnega kapitala, sprejema prečiščenega besedila in valutne 
konverzije je bil dne 30.1.2007 sprejet Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo 
SNAGA Javno podjetje, d.o.o., z določitvijo osnovnega kapitala v višini 10.464.964,75 EUR. 

 
2. Cena storitve zbiranja in odvažanja odpadkov je bila kljub postopnemu uvajanju nove 

storitve že drugo leto zapored nespremenjena. Januarja 2006 je Snaga izdelala vlogo in 
pričela s postopki za  pridobitev soglasja  k ceni nove storitve zbiranja in prevoza bioloških 
odpadkov iz gospodinjstev, ki jo podjetje izvaja v okviru dejavnosti zbiranja in prevoza 
odpadkov.   
Novembra 2006 je Snaga s strani Ministrstva za gospodarstvo prejela predhodno soglasje k 
ceni zbiranja in prevoza odpadkov v višini 5,7457 EUR/m3 (1.376,90 SIT/m3). Nova cena se 
uporablja od 1.1.2007 dalje,  iz tega naslova pa je v letu 2007 predvideno za 415,4 mio SIT 
(1.733.434 EUR) več prihodkov od prodaje storitev.    

 
3. V okviru Mestne občine Ljubljana in JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. je bila v 

januarju 2007 imenovana projektna skupina za pripravo prenosa infrastrukture na lokalne 
skupnosti. Na podlagi dogovorjenih meril in kriterijev javna podjetja združena v holding 
pripravljajo popis infrastrukture v stvarnem vložku na dan vpisa v sodni register, to je na dan 
1.1.1993 in po stanju na dan 31.12.2006, kar bo podlaga za nadaljnje odločitve in postopke.  

 
4. Marca 2007 je bila s strani certifikacijske hiše Bureau Veritas uspešno opravljena 

recertifikacija standarda kakovosti ISO 9001:2000 za vseh pet temeljnih procesov:  
• zbiranje in odvoz odpadkov, 
• ravnanje z odpadki na deponiji Barje, 
• čiščenje javnih površin MOL, 
• plakatiranje,  
• upravljanje javnih sanitarij. 

 
5. V začetku meseca aprila 2007 je bila v prostorih Kresije na Mestni občini Ljubljana odprta 

skupna blagajna podjetij Energetike Ljubljana, d.o.o., Vodovod-Kanalizacije, d.o.o. in Snage, 
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d.o.o., s čimer je bilo vzpostavljeno plačevanje storitev treh podjetij združenih v JAVNI 
HOLDING Ljubljana na enem mestu. 

 
 
6. Meseca marca 2007 je bil izdelan Dokument identifikacija investicijskega projekta (DIIP) za 

izgradnjo 20 podzemnih zbiralnic v centru mesta Ljubljane, aprila 2007 pa DIIP za ureditev 
zbiralnic – eko otokov. Oba dokumenta sta bila posredovana v potrditev investitorju t.j. 
Mestni občini Ljubljana. 

 
 
7. Od 1.1.2007 dalje velja spremenjeni režim ravnanja z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje 

okolja zaradi odlaganja odpadkov. Po novem upravljalci odlagališč, ki so zavezanci za 
plačilo okoljske dajatve, na podlagi mesečnih akontacij, dajatev nakazujejo v državni 
proračun in ne več na lokalne proračune, od koder se je na podlagi izpolnjenih pogojev 
usmerila v plačilo okoljskih investicij. Prav tako se po novem okoljska dajatev za odlaganje 
nekomunalnih odpadkov ne more porabiti za investicije v odlagališče.    

 
8. Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na svoji 4. seji dne 26.3.2007 sprejel Odlok o 

proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007. 
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
3.1. RAČUNOVODSKI IZKAZI8 
 
3.1.1. Bilanca stanja                                                               

 
                             v tisoč SIT 

 Bilanca stanja 31.12.2006 01.01.2006 
(po SRS 2006) 

31.12.2005 
(po SRS 2001) 

Indeks 
31.12.06 
01.01.06 

 SREDSTVA 13.303.099 12.665.248 12.665.248 105,0 

A. Dolgoročna sredstva 10.171.510 9.951.613 9.951.613 102,2 

I. Neopredmetena dolg. sredstva in dolgoročne aktivne ČR  22.373 10.948 10.948 204,4 

1. Dolgoročne premoženjske pravice  22.337 10.948 10.948 204,0 

5. Druge dolgoročne časovne razmejitve 36 - - - 

II. Opredmetena osnovna sredstva 9.247.320 9.009.962 9.922.220 102,6 

1. Zemljišča in zgradbe 6.907.507 7.160.230 8.072.488 96,5 

a) Zemljišča  3.463.521 3.463.521 4.321.207 100,0 

b) Zgradbe  3.443.986 3.696.709 3.751.281 93,2 

2. Proizvajalne naprave in stroji  1.676.897 1.667.230 1.667.230 100,6 

3. Druge naprave in oprema  4.969 6.426 6.426 77,3 

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo  657.947 176.076 176.076 373,7 

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi  326.440 176.076 176.076 185,4 

b) Predujmi za pridobitev opredm.osnovnih sred. 331.507 0 0  

III. Naložbene nepremičnine 901.639 912.258 0 98,8 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 178 18.445 18.445 1,0 

1. Dolgoročne naložbe razen posojil 0 18.227 18.227 0 

č) Druge dolgoročne finančne naložbe 0 18.227 18.227 0 

2. Dolgoročna posojila 178 218 218 81,7 

b) Dolgoročna posojil drugim 178 218 218 81,7 

VI. Odložene terjatve za davek 0 0 - - 

B. Kratkoročna sredstva 3.114.069 2.712.147 2.712.147 114,8 

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

II. Zaloge 50.103 34.992 34.992 143,2 

1. Material  50.103 34.992 34.992 143,2 

III. Kratkoročne finančne naložbe 2.295.076 1.860.040 1.860.040 123,4 

2. Kratkoročna posojila 2.295.076 1.860.040 1.860.040 123,4 

b) Kratkoročna posojila drugim 2.295.076 1.860.040 1.860.040 123,4 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 732.807 791.319 791.319 92,6 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 7.098 5.700 5.700 124,5 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  596.054 621.301 621.301 95,9 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 129.655 164.318 164.318 78,9 

V. Denarna sredstva  36.083 25.796 25.796 139,9 

C. Aktivne časovne razmejitve  17.520 1.488 1.488 1177,4 

D. ZABILANČNA SREDSTVA 545.309 0 0 - 

 
 
 
 
 

                                                 
8 Postavke v računovodskih izkazih, ki niso navedene, imajo vrednost 0. 
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v tisoč SIT 

 Bilanca stanja 31.12.2006 01.01.2006 
(po SRS 2006) 

31.12.2005 
(po SRS 2001) 

Indeks 
31.12.06 
01.01.06 

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 13.303.099 12.665.248 12.665.248 105,0 

A. Kapital 8.425.785 8.267.878 8.508.852 101,9 

I. Vpoklicani kapital 2.953.120 2.953.120 2.953.120 100,0 

1. Osnovni kapital  2.953.120 2.953.120 2.953.120 100,0 

II. Kapitalske rezerve 4.527.303 4.527.303 4.527.303 100,0 

III. Rezerve iz dobička  795.350 664.768 664.768 119,6 

1. Zakonske rezerve 59.017 51.122 51.122 115,4 

4. Druge rezerve iz dobička  736.333 613.646 613.646 120,0 

V. Čisti poslovni izid poslovnega leta  150.012 122.687 363.661 122,3 

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 491.523 492.975 252.001 99,7 

1.  Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 241.926 240.974 0 100,4 

2. Druge rezervacije 25.520 7.669 7.669 332,8 

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 224.077 244.332 244.332 91,7 

C. Dolgoročne obveznosti 3.580.697 3.155.323 3.155.323 113,5 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 397.067 542.565 542.565 73,2 

1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 248.823 368.346 368.346 67,6 

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 148.244 174.219 174.219 85,1 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 3.183.630 2.612.758 2.612.758 121,8 

5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 3.183.630 2.612.758 2.612.758 121,8 

III. Odložene obveznosti za davek 0 0 0 - 

Č. Kratkoročne obveznosti 716.479 721.959 721.959 99,2 

I. Obveznosti vključene v skupine za odtujitev 0 0 0 - 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 164.142 163.423 163.423 100,4 

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 134.312 134.312 134.312 100,0 

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 29.830 29.111 29.111 102,5 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 552.337 558.536 558.536 98,9 

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 4.871 5.894 5.894 82,6 

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 311.723 329.530 329.530 94,6 

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 17 6 6 283,3 

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 235.726 223.106 223.106 105,7 

D. Pasivne časovne razmejitve 88.615 27.113 27.113 326,8 

E. ZABILANČNE OBVEZNOSTI 545.309 0 0 - 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    SNAGA, d. o. o.  70

3.1.2. Izkaz poslovnega izida 
   v tisoč SIT 

 
 Izkaz poslovnega izida Leto 2006 Leto 2005 

Indeks 
Leto 06 
Leto 05 

1. Čisti prihodki od prodaje 4.181.989 4.018.076 104,1 

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

106.160 74.493 142,5 

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

3.217.145 3.139.199 102,5 

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

858.234 803.813 106,8 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 450 571 78,8 

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.) 56.894 92.711 61,4 

a) Drugi prihodki – črpanje dolgoročnih PČR 32.119 67.252 47,8 

b) Drugi poslovni prihodki 24.775 25.459 97,3 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 1.293.387 1.146.952 112,8 

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

340 583 58,3 

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

493.796 459.871 107,4 

c) Stroški storitev povezani s podjetji v skupini 43.253 44.608 97,0 

č) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji 755.998 641.890 117,8 

6. Stroški dela 1.840.586 1.749.862 105,2 

a) Stroški plač 1.292.318 1.225.227 105,5 

b) Stroški socialnih zavarovanj 292.268 290.072 100,8 

b.1) Stroški pokojninskega zavarovanja     140.874 134.372 104,8 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj  151.394 155.700 97,2 

c) Drugi stroški dela 256.000 234.563 109,1 

7. Odpisi vrednosti 859.403 783.618 109,7 

a) Amortizacija  834.290 755.495 110,4 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 25.113 28.123 89,3 

8. Drugi poslovni odhodki 73.048 56.314 129,7 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  82.862 87.326 94,9 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih         82.862 87.326 94,9 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti        22.432 27.709 81,0 

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih do družb v skupini 14.789 18.312 80,8 

č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 7.643 9.397 81,3 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 3.561 6.133 58,1 

a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 13 0 - 

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 3.548 6.133 57,9 

15. Drugi prihodki  44.764 31.917 140,3 

16. Drugi odhodki 15.565 1.698 916,7 

17. Davek od dohodka 100.620 74.944 134,3 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja  157.907 382.800 41,3 
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3.1.3. Izkaz denarnih tokov             
                                                                             v tisoč SIT 

   Izkaz denarnih tokov Leto 2006 Leto 2005 
Indeks 
Leto 06 
Leto 05 

     
A. Denarni tokovi pri poslovanju    

a) Postavke izkaza poslovnega izida 1.077.406 1.069.528 97,7 

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

4.271.934 4.099.317 103,4 

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

-3.195.087 -2.954.845 108,1 

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

559 -74.944 0 

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

599.767 216.471 291,9 

  Začetne manj končne poslovne terjatve -19.845 -29.062 68,3 
  Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve -16.068 -1.116 1439,8 
  Začetne manj končne odložene terjatve za davek 0 0 - 
  Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0 - 
  Začetne manj končne zaloge -15.111 -7.776 194,3 
  Končni manj začetni poslovni dolgovi 37.922 -317.936 - 
 Končni manj začetni poslovni dolgovi – sredstva v upravljanju 570.872 574.632 99,3 
  Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 41.997 -2.271 - 
  Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0 0 - 
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b) 1.677.173 1.285.999 130,4 

      
B. Denarni tokovi pri naložbenju    

a) Prejemki pri naložbenju 69.888 63.461 110,1 

  Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se 
nanašajo na naložbenje 

69.888 63.461 110,1 

  Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 0 - 
  Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 0 0 - 
  Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin 0 0 - 
  Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 0 0 - 
  Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 0 0 - 
b) Izdatki pri naložbenju -1.569.563 -1.168.934 134,3 

  Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev -15.843 -2.850 555,9 
  Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -566.079 -416.768 135,8 
 Izdatki za pridobitev opredmetenih osn.sred. – upravljanju -570.872 -574.632 99,3 
  Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0 0 0 
  Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 0 -1.604 - 
  Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -416.769 -173.080 240,8 
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b) -1.499.675 -1.105.473 135,7 

      
C. Denarni tokovi pri financiranju    

a) Prejemki pri financiranju 0 0 - 

  Prejemki od vplačanega kapitala 0 0 - 
  Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 0 0 - 
  Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 0 0 - 
b) Izdatki pri financiranju -167.211 -189.041 88,5 

  Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -22.432 -33.824 66,3 
  Izdatki za vračila kapitala 0 0 - 
  Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 0 0 - 
  Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -144.779 -155.217 93,3 
  Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 0 0 - 
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b) -167.211 -189.041 88,5 

      
Č. Končno stanje denarnih sredstev (x+y) 36.083 25.796 139,9 

      x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc) 10.287 -8.515 - 

y) Začetno stanje denarnih sredstev 25.796 34.311 75,2 
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3.1.4. Izkaz gibanja kapitala              
                                                                                                                                                                                                                                                                 v tisoč SIT 

 
 

 
Izkaz gibanja kapitala za leto 2006 

Osnovni 
kapital 

 
I/1 

Kapitalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

 
III/1 

Druge 
rezerve iz 
dobička 
III/4 

Preneseni 
čisti 

dobiček 
IV/2 

Čisti 
dobiček 
posl. leta 

V/1 

Skupaj 
kapital 

A1. Stanje 31. decembra 2005 2.953.120 4.527.303 51.122 613.646  363.661 8.508.852 
a) Preračuni zaradi prehoda na SRS 2006      (240.974) (240.974) 
A. Začetno stanje 1. januarja 2006 2.953.120 4.527.303 51.122 613.646  122.687 8.267.878 
B. Premiki v kapital      157.907 157.907 
a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala        
b)  Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala         
c)  Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala        
č) Vnos dodatnih vplačil kapitala        
d)  Vnos čistega poslovnega izida posl. leta      157.907 157.907 
e)  Vnos zneska prevrednotenj kapitala         
f)  Druga povečanja sestavin kapitala        
g)  Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih delež.        
C. Premiki v kapitalu  0  7.895 122.687 0 (130.582) 0 
a)  Razporeditev čistega dobička kot sestavine kapitala po 

sklepu uprave in nadzor. sveta 
  7.895   (7.895) 0 

b)  Razporeditev čistega dobička za oblikov. dodatnih 
rezerv po sklepu skupščine 

   122.687 (122.687)  0 

c) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala        
č)  Oblikovanje rezerve za lastne deleže iz drugih sestavin        
d)  Zmanjšanje rezerv za lastne deleže in lastne poslovne 

deleže in razporeditev na druge sestavine kapitala 
       

e)  Izplačila (obračun) dividend v obliki delnic        
f)  Druge prerazporeditve sestavin kapitala     122.687 (122.687) 0 
Č. Premiki iz kapitala 0  0 0  0 0 
a)  Izplačilo dividend        
b)  Vračilo kapitala        
c) Uporaba presežka iz prevrednotenja kapitala         
č)  Prenos presežka iz prevrednotenja kapitala         
d) Druga zmanjšanja sestavin kapitala        
e)  Odtujitev oz.umik lastnih delnic in lastn.posl.del.        
D. Končno stanje na dan 31. decembra 2006  2.953.120 4.527.303 59.017 736.333 0 150.012 8.425.785 
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  v tisoč SIT 

 
 

 
Izkaz gibanja kapitala za leto 2005 

 
 
 

Osnovni 
kapital 

 
 

I/1 

Zakonske 
rezerve 

 
 

III/1 

Druge 
rezerve iz 
dobička 

 
III/4 

Preneseni 
čisti 

dobiček 
 

IV/2 

Čisti 
dobiček 
posl. leta 

 
V/1 

Splošni 
prevred. 
popravek 
kapitala 

VI/1 

Skupaj 
kapital 

A. Začetno stanje v obdobju 2.953.120 31.983 441.284 0 172.362 4.527.303 8.126.052 
B. Premiki v kapital     382.800  382.800 
a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala        
b)  Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala         
c)  Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala        
č) Vnos dodatnih vplačil kapitala        
d)  Vnos čistega poslovnega izida posl. leta     382.800  382.800 
e)  Vnos zneska splošnega prevredn. kapitala         
f)  Vnos zneska posebnega prevredn. kapitala         
g)  Druga povečanja sestavin kapitala        
C. Premiki v kapitalu  0 19.139 172.362 0 (191.501) 0 0 
a)  Razporeditev čistega dobička kot sestavine kapitala po sklepu 

uprave in nadzor. sveta 
 19.139   (19.139)  0 

b)  Razporeditev čistega dobička za oblikov. dodatnih rezerv po 
sklepu skupščine 

  172.362 (172.362)   0 

c) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala        
č)  Oblikovanje rezerve za lastne deleže iz drugih sestavin kapitala        
d)  Razpustitev rezerv za lastne deleže in razporeditev na druge 

sestavine kapitala 
       

e)  Izplačila (obračun) dividend v obliki delnic        
f)  Druge razporeditve kapitala    172.362 (172.362)  0 
Č. Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 0 0 
a)  Izplačilo dividend        
b)  Vračilo kapitala        
c) Uporaba posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala        
č)  Prenos posebnih prevrednotov. popravkov kapitala v prihodke        
d)  Druge odprave sestavin kapitala        

D. Končno stanje v obdobju  2.953.120 51.122 613.646 0 363.661 4.527.303 8.508.852 
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Izkaz gibanja kapitala je sestavljen v skladu s SRS 27. 
 
V letu 2006 smo dosegli čisti dobiček poslovnega leta v višini 157.907 tisoč SIT. 
 
Skladno s 64. členom Zakona o gospodarskih družbah, ki podjetju nalaga oblikovanje zakonskih 
rezerv v višini 10% osnovnega kapitala, je direktor razporedil v zakonske rezerve 5 % čistega 
dobička v znesku 7.895 tisoč SIT. 
 
 
3.1.5. Izkaz bilančnega dobička 
 
Snaga je leta 2006 ustvarila 258.527 tisoč SIT celotnega dobička in ugotovila obveznost za davek 
od dohodkov pravnih oseb v višini 100.620 tisoč SIT. Po oblikovanju zakonskih rezerv iz dobička 
znaša bilančni dobiček 150.012 tisoč SIT.  

  
                                                                                                                                            v tisoč SIT 

  Bilančni dobiček  31.12.2006 31.12.2005 
a)   čisti dobiček poslovnega leta 157.907 382.800 
b) + preneseni čisti dobiček  0 0 
b)  - prenesena čista izguba 0 0 
c)  +  zmanjšanje rezerv iz dobička 0 0 
č) - povečanje zakonskih rezerv iz čist.dobička po sklepu direktorja 7.895 19.139 
e) = bilančni dobiček 150.012 363.661 
 
 
3.1.6. Sklep Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.  
          o sprejemu Letnega poročila za leto 2006 in o razporeditvi bilančnega dobička 
 
Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. sprejme letno poročilo 
družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o. za leto 2006 s poročilom revizijske družbe KPMG 
Slovenija, d.o.o. 
 
Bilančni dobiček poslovnega leta 2006 v družbi SNAGA Javno podjetje d.o.o. v znesku 
150.012.387,08  SIT se razporedi v druge rezerve podjetja. 
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3.2. RAZKRITJA POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH 
 
Računovodski izkazi v tem poročilu so sestavljeni na osnovi Slovenskih računovodskih standardov 
(SRS 2006), ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo in so stopili v veljavo 1.1.2006. Pri tem so 
upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, 
časovna neomejenost delovanja ter upoštevanje resnične in poštene predstavitve v razmerah 
spreminjanja vrednosti evra in posamičnih cen. 
 
Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so predvsem 
razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. 
 
Zaradi prehoda na nove SRS (2006) se je na dan 1.1.2006 črpal preneseni čisti dobiček v skupni 
višini 240.974 tisoč SIT za oblikovanje rezervacij iz naslova odpravnin in jubilejnih nagrad. 
 
Računovodske izkaze za leto 2006 smo prilagodili novim SRS 2006 in bilanco stanja prikazali v  
treh stolpcih, zaradi česar so računovodski izkazi za leto 2006 primerljivi z letom 2005. 
 
Obveznosti, ki so vezane na devizni tečaj, so preračunane po srednjem tečaju Banke Slovenije na 
dan 30.12.2006, ki znaša 239,640 SIT za 1 EUR. 
 
Računovodski izkazi so sestavljeni v slovenskih tolarjih, zaokroženi na tisoč enot. 
 
V Pravilniku o računovodstvu SNAGA, d.o.o. ima podjetje določeno, da so v bilanci stanja 
pomembne zadeve tiste, katerih vrednost presega 1 % vrednosti vseh sredstev oziroma obveznosti 
do virov sredstev na dan bilance stanja. Za leto 2006 je znesek določen v višini 133.031 tisoč SIT. 
Upoštevajoč Pojasnilo 4 k Uvodu v SRS 2006, ki določa bistvenost in mejno pomembnost v 
Pravilniku o računovodstvu, SNAGA, d.o.o. ni pripoznala terjatev za odloženi davek. 
 
 
3.2.1. Bilanca stanja 
 
Podjetje sestavlja bilanco stanja v skladu s SRS 24. 
 
SREDSTVA (13.303.099  tisoč SIT) 
 
A. Dolgoročna sredstva (10.171.510  tisoč SIT) 
  
II. Opredmetena osnovna sredstva (9.247.320  tisoč SIT) 
 
Opredmetena osnovna sredstva, ki izpolnjujejo pogoje za pripoznanje in so pridobljena od 
drugih oseb, se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z nakupno ceno, povečano za uvozne in 
nevračljive nakupne dajatve ter stroške, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi 
usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve in zmanjšane za vse 
trgovinske in druge popuste. Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih 
sredstev se ne odštevajo od njihove nabavne vrednosti, temveč se vštevajo med dolgoročne 
odložene prihodke in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo. V nabavno vrednost se ne 
vštevajo obresti od pridobljenih posojil za pridobitev teh sredstev. Učinek prevrednotenja dolgov 
za pridobitev teh sredstev ne povečuje nabavne vrednosti sredstev. V primeru nakupa osnovnih 
sredstev v tujini, se nabavna vrednost preračuna po srednjem tečaju Banke Slovenije za tujo 
valuto na dan pridobitve osnovnega sredstva. 
 
Način obračunavanja stroškov amortizacije je opisan pri razkritjih stroškov amortizacije.  
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Pri opredmetenih osnovnih sredstvih podjetja nismo opravljali prevrednotovanj.  
 
 
Zemljišča   
 
Snaga že vrsto let ureja problematiko zemljišč na odlagališču Barje, kjer ugotavlja, da se stanje 
zemljišč v poslovnih knjigah Snage nekoliko razlikuje od stanja v naravi, sporno pa je tudi 
lastništvo zemljišč novega dela odlagališča.   
 
Po podatkih iz glavne knjige Snaga poseduje 90 hektarjev zemljišč, medtem ko je na podlagi 
ugotovitve dejanskega stanja zemljišč 88 hektarjev, torej 2 hektarja manj kot je izkazanih v 
poslovnih knjigah. V Poročilu o nepremičninah v poslovnih knjigah podjetja iz leta 2003 so 
razlike analitično in natančno navedene in so v glavnem posledica napak pri cenitvi iz leta 1994 
in zaključenih postopkov denacionalizacije.  
 
Dodaten problem predstavlja lastništvo zemljišč. Na novem odlagališču, ki obsega 48 % vseh 
zemljišč, se je leta 1994 kot lastnik vknjižilo Mesto Ljubljana, Snaga pa je leta 1997 vložila 
tožbo zaradi ugotovitve neveljavnosti vknjižbe in vzpostavitve prejšnjega zemljiškoknjižnega 
stanja. Argument, zaradi katerega Snaga utemeljeno šteje, da je lastnik teh zemljišč, je dejstvo, 
da je Mesto Ljubljana ta zemljišča v podjetje vložilo kot stvarni vložek po Zakonu o 
gospodarskih družbah.  
 
V sklopu uskladitve knjižnega stanja z dejanskim stanjem se rešuje tudi problem zemljišč 
javnega podjetja Parkirišča, ki se nahajajo na starem odlagališču Trnovsko predmestje in jih je 
predhodnik Snage, Komunalno podjetje Ljubljana, TOZD Javna higiena, leta 1985 prodala 
TOZD-u Javna Parkirišča, vendar so z otvoritveno bilanco na dan 1.1.1993 izkazana v poslovnih 
knjigah Snage. Navedena zemljišča v izmeri 93.215 m2 po zemljiški knjigi oz. 97.514 m2 po 
katastru, predstavljajo cca 10 % vseh zemljišč odlagališča Barje. Formalno pravno so citirane 
nepremičnine sicer v lasti Snage, ki je v zemljiški knjigi vknjižena kot njihov lastnik, vendar 
Snaga, na podlagi kasnejših ugotovitev  priznava obstoj kupoprodajnih pogodb iz leta 1985. 
Na podlagi usklajenega stanja zemljišč med Snago in Parkirišči je Skupščina JAVNEGA 
HOLDINGA, d.o.o. sprejela sklep o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala Snage in obenem o 
povečanju osnovnega kapitala Parkirišč, d.o.o. za 445.295.846,11 SIT. Ker zemljiškoknjižnega 
stanja ni mogoče urediti do preteka enega leta, je bila med podjetjema sklenjena pogodba o 
ustanovitvi brezplačne stvarne služnosti s pravico gradnje in oddaje v najem, na katero je dal 
soglasje tudi Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.  
 
V začetku leta 2007 so bili postopki izločitve zemljišč in zmanjšanja osnovnega kapitala 
končani. Na podlagi sklepa JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. z dne 19.1.2007 osnovni 
kapital Snage znaša 10.464.964,75 EUR (2.507.824.153,89 SIT) in je zmanjšan za vrednost 
zemljišč podjetja Parkirišča, kar je Snaga ustrezno evidentirala v poslovnih knjigah tako na 
kapitalu kot na vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev.  
 
Stanje, lastništvo in vrednotenje zemljišč se ureja tudi v sklopu projekta opredelitve in izločitve 
infrastrukture, ki ga vodi JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. za vsa odvisna podjetja. 
 
V zvezi z vrednotenem zemljišč je nadzorni svet JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. na 12. 
redni seji dne 19.12.2002 sprejel sklep, da se bodo aktivnosti za prvo ovrednotenje osnovnih 
sredstev, v skladu z določili Slovenskih računovodskih standardov in Pravilnikom o 
računovodstvu, za celoten sistem izvajale enotno, po predhodno potrjeni metodologiji in po 
terminskem načrtu JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. 



 

                                                                                                                                   SNAGA, d. o. o.  77 

a) Opredmetena osnovna sredstva v upravljanju v lasti lokalnih skupnosti (2.679.441 tisoč 
SIT)  

v tisoč SIT 

Opredmetena osnovna sredstva v 
upravljanju 

31.12. 
2006 

Deleži 
 v % 

31.12. 
2005 

Deleži 
v % 

Indeks  
Leto 06  
Leto 05 

% 
odpisanosti 

Zgradbe - IV. in V. polje 1.893.911 71 2.023.881 84 93,6 26,86 
Proizvajalni stroji in naprave 348.747 13 287.962 12 121,1 14,13 
Opredmetena osn.sred.v grad.in izd. 160.527 6 88.360 4 181,7 - 
Predujmi 276.256 10 0 - - - 

Skupaj  2.679.441 100 2.400.203 100 111,6  

 
Na dan 31.12.2006 izkazujemo infrastrukturne objekte v lasti lokalnih skupnosti v višini 
1.893.911 tisoč SIT in proizvajalne stroje in naprave v višini 348.747 tisoč SIT, ki so se 
financirali iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. V izgradnjo 
objektov in opreme smo v letu 2006 vložili sredstva okoljske dajatve v višini 160.527 tisoč SIT.  
Iz tega naslova podjetje izkazuje še predujme v skupni višini 276.526 tisoč SIT.  
 
 
b) Opredmetena osnovna sredstva v lasti podjetja (6.567.879  tisoč SIT) 

v tisoč SIT 

Opredmetena osnovna sredstva v 
lasti podjetja 

31.12. 
2006 

Deleži 
 v % 

31.12. 
2005 

Deleži 
v % 

Indeks     
Leto 06          
Leto 05 

% 
odpisanosti 

Zemljišča 3.463.521 53 3.463.521 53 100,0 0 
Zgradbe 1.550.075 24 1.672.828 25 92,7 76,6 
Proizvajalni stroji in naprave 1.333.119 20 1.385.694 21 96,2 74,49 
Opredmetena osn.sred.v  grad. in izd. 165.913 2 87.716 1 189,2 - 
Predujmi 55.251 1 0 0 - - 

Skupaj  6.567.879 100 6.609.759 100 99,4   

 
Obveznosti, povezane s pridobitvijo osnovnih sredstev podjetja: 

                                      v  tisoč SIT 

Obveznosti za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  31.12.2006 

- obveznosti do EKO sklada d. d.   178.333 
- obveznosti do JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA,  d. o. o.  383.135 
-     obveznosti do dobaviteljev  osnovnih sredstev  107.364 
Skupaj 668.832 

 
 
Pomembnejša opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi v lasti podjetja: 

                                                                   v tisoč SIT 

Pomembnejša opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi v lasti podjetja 31.12.2006 

Objekti predelave odpadkov 34.068 
Sistem za izcedne vode na odlagališču Barje 23.941 
Garaže na odlagališču 35.965 

Pralne proge na cestišču (dostop na odlagališče) 10.370 
Ograja na odlagališču 7.685 
Parkirišče na odlagališču 7.832 
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Preglednica gibanja opredmetenih osnovnih sredstev  v lasti podjetja  
        v tisoč SIT 

Nabavna oz. 
revalorizirana 
vrednost 

Zemljišča Zgradbe 
Proizvajalne 
naprave in 

stroji 

Opredm. osn.  
sredstva v 

grad. in izd. 
Predujmi Skupaj 

Stanje 1.1.2006 3.463.521 6.596.210 5.063.840 87.716 0 15.211.288 
Povečanja 0 28.572 296.152 418.765 55.251 798.740 
Zmanjšanja 0 0 (134.456) (340.568) 0 (475.024) 
Zmanjšanja – 
prenos na stroške 

0 0 0 0 0 0 

Stanje 31.12.2006 3.463.521 6.624.782 5.225.536 165.913 55.251 15.535.004 
Popravek vred.       
Stanje 1.1.2006 0 4.923.382 3.678.146 0 0 8.601.528 
Zmanjšanja 0 0 (131.162) 0 0 (131.162) 
Amortizacija 0 151.325 345.433 0 0 496.758 
Stanje 31.12.2006 0 5.074.707 3.892.417 0 0 8.967.124 
Neodpisana vred.       
Stanje 1.1.2006 3.463.521 1.672.828 1.385.694 87.716 0 6.609.759 
Stanje 31.12.2006 3.463.521 1.550.075 1.333.119 165.913 55.251 6.567.879 
 
Razmerje med novimi investicijami v opredmetena osnovna sredstva v lasti podjetja (798.740 
tisoč SIT) ter obračunano amortizacijo obstoječih osnovnih sredstev (496.758 tisoč SIT) znaša 
1,608,  kar pomeni, da je podjetje v letu 2006 investiralo v opredmetena osnovna sredstva v lasti 
podjetja za 60,8 % (oz. 301.982 tisoč SIT) sredstev več kot je obračunalo amortizacije.  
Med aktiviranimi investicijami v lasti podjetja so v letu 2006 bila največja: 
- 10 kosov vozil in strojev za opravljanje dejavnosti v skupni vrednosti 65.547 tisoč SIT, 
- 17.538 kosov posod in zabojnikov za odpadke v skupni vrednosti 121.458 tisoč SIT. 
Poleg opredmetenih osnovnih sredstev podjetje izkazuje še neopredmetena osnovna sredstva in 
dolgoročne aktivne časovne razmejitve v višini 21.012 tisoč SIT (obračunana amortizacija v 
višini 4.107 tisoč SIT). 
 

Preglednica gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju  
    v tisoč SIT 

Nabavna oz. revalorizirana 
vrednost 

Zgradbe 
Proizvajalne 
naprave in 

stroji 

Opredm.osn.  
sredstva v 
grad.in izd. 

Predujmi Skupaj 

Stanje 1.1.2006 2.425.987 306.584 88.360 0 2.820.930 
Povečanja 164.338 99.554 336.059 276.256 876.207 
Zmanjšanja 0 0 (263.892) 0 (263.892) 
Prevrednotenja - oslabitve 0 0 0 0 0 
Prevrednotenja – okrepitve 0 0 0 0 0 
Stanje 31.12.2006 2.590.325 406.138 160.527 276.256 3.433.245 
Popravek vrednosti      
Stanje 1.1.2005 402.106 18.622 0 0 420.728 
Povečanja 0 0 0 0 0 
Zmanjšanja 0 0 0 0 0 
Amortizacija 294.308 38.769 0 0 333.077 
Prevrednotenja - oslabitve 0 0 0 0 0 
Prevrednotenja – okrepitve 0 0 0 0 0 
Stanje 31.12.2006 696.414 57.391 0 0 753.805 
Neodpisana vrednost      
Stanje 1.1.2006 2.023.881 287.962 88.360 0 2.400.203 
Stanje 31.12.2006 1.893.911 348.747 160.527 276.256 2.679.441 
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Poleg opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju v višini 2.679.441 tisoč SIT, podjetje 
izkazuje še neopredmetena osnovna sredstva v upravljanju – programska oprema v višini 1.361 
tisoč SIT (obračunana amortizacija v letu 2006 v višini 348 tisoč SIT), skupaj torej 2.680.802 
tisoč SIT sredstev v upravljanju. 
 
Vrednosti aktiviranih investicij v zgradbe in proizvajalne naprave in stroje, financirane iz 
pobrane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov po posameznih 
lokalnih skupnostih: 

                                                                                                                                           v tisoč SIT 

Lokalna skupnost 
       Zgradbe Proizvajalne naprave 

in stroji 
         Skupaj 

Mestna občina Ljubljana 146.834 88.988 235.822 
Brezovica 2.780 1.673 4.453 
Dol pri Ljubljani 1.641 1.003 2.644 
Dobrova-Polhov Gradec 1.900 1.141 3.041 
Horjul  793 485 1.278 
Ig 1.973 1.188 3.161 
Medvode 5.165 3.130 8.295 
Škofljica 2.370 1.421 3.791 
Velike Lašče 882 525 1.407 
Skupaj 164.338 99.554 263.892 
 
Skladno z Odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve smo v letu 2006 iz okoljske dajatve 
financirali na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje naslednje investicije: 
- zamenjava 1. in 2. plinskega agregata v plinski elektrarni, 
- nabava in nadomestitev izhodne tehtnice ter premestitev obstoječe, 
- razširitev transformatorske, črpalne in toplotne postaje,  
- nadaljevanje ureditve zbirnega centra, 
- ureditev avtopralnice na odlagališču, 
- izgradnja čistilne naprave za izcedne vode, 
- izgradnja objektov za obdelavo komunalnih odpadkov v RCERO. 
 
Na dan 31.12.2006 izkazujemo med sredstvi v upravljanju še: 
- opredmetena osnovna sredstva v gradnji oz. izdelavi v skupni višini 160.527 tisoč SIT in 
- predujem za  nadomestitev obstoječega kompaktorja v višini 276.256 tisoč SIT. 
Osnovna sredstva niso zastavljena kot jamstvo za obveznosti družbe. 
 
 
III. Naložbene nepremičnine (901.639 tisoč SIT) 
 
Naložbene nepremičnine se merijo po modelu nabavne vrednosti v skladu s SRS 1 in podjetje 
obračunava enakomerno časovno amortiziranje za objekte (2 – 3 %). Zemljišča, ki so 
razporejena med naložbene nepremičnine, se ne amortizirajo. 
 
Med naložbenimi nepremičninami izkazujemo zemljišča in objekte v skladu s SRS 6, ki jih 
podjetje oddaja v poslovni najem. Iz naslova najemnin naložbenih nepremičnin je bilo doseženih 
čistih prihodkov v višini 29.712 tisoč SIT in 3.127 tisoč SIT neposrednih poslovnih odhodkov ter 
obračunana amortizacija v višini 10.619 tisoč SIT.   
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Preglednica gibanja naložbenih nepremičnin v lasti podjetja  
                                        v tisoč SIT  

Nabavna oz. revalorizirana   
vrednost 

  
   Zemljišča            Zgradbe           Skupaj 

Stanje 1.1.2006   857.686 528.728 1.386.414 
Povečanja   0 0 0 
Zmanjšanja   0 0 0 
Zmanjšanja – prenos na stroške   0 0 0 
Stanje 31.12.2006   857.686 528.728 1.386.414 
Popravek vrednosti      
Stanje 1.1.2006   0 474.156 474.156 
Zmanjšanja   0 0 0 
Amortizacija   0 10.619 10.619 
Stanje 31.12.2006   0 484.775 484.775 
Neodpisana vrednost      
Stanje 1.1.2006   857.686 54.572 912.258 
Stanje 31.12.2006   857.686 43.953 901.639 

 
 
B. Kratkoročna sredstva (3.114.069  tisoč SIT) 
 
III. Kratkoročne finančne naložbe (2.295.076 tisoč SIT) 
 
Finančne naložbe so finančna sredstva, ki jih ima podjetje, da bi z donosi, ki izhajajo iz njih, 
povečevalo svoje finančne prihodke. To so predvsem finančne naložbe v posojila – depozite 
bankam. 
 
2. Kratkoročna posojila drugim (2.295.076  tisoč SIT) 
 
Kratkoročne finančne naložbe v glavnem predstavljajo vezane depozite pri NLB, d.d. in 
ABANKI VIPA, d.d.   

 
                        v tisoč SIT 

Kratkoročne finančne naložbe 31.12.2006 
 

31.12.2005  
 

Indeks                         
Leto 06           
Leto 05 

Depoziti 2.275.000 1.860.000 122,3 
Kratkoročna posojila drugim 20.036 0 - 
Terjatve iz naslova odkupa stanovanj 40 40 100,0 

Skupaj 2.295.076 1.860.040 123,4 
 
Podjetje je imelo na dan 31.12.2006 naslednje kratkoročne depozite: 

                        v tisoč SIT 

Banka  Znesek depozita Obrestna mera Zapadlost Tveganje 

NLB d.d 35.000 3,00 % letno 5.1.2007 ni 
NLB d.d 800.000 3,25 % letno 15.1.2007 ni 
ABANKA VIPA d.d. 1.100.000 3,45 % letno 30.1.2007 ni 
ABANKA VIPA d.d. 340.000 3,38 % letno 30.1.2007 ni 

Skupaj 2.275.000       
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II. Poslovne terjatve (732.807  tisoč SIT) 
 
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (596.054  tisoč SIT) 
 
Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih 
listin, ob predpostavki, da bodo poplačane.  
 
Podjetje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do kupcev izkazuje naslednje vrste terjatev:   

  v tisoč SIT 

Kratkoročne terjatve do kupcev 31.12.2006 31.12.2005 
Indeks 
Leto 06 
Leto 05 

Terjatve do pravnih oseb 475.972 491.846 96,8 
Terjatve do upravnikov 81.366 104.449 77,9 
Terjatve do fizičnih oseb 132.190 144.366 91,6 
Terjatve do MOL  87.433 87.078 100,4 

Skupaj 776.961 827.739 93,9 

 
Terjatve se prevrednotujejo, predvsem zaradi njihove oslabitve. Oslabitev terjatev se v knjigah 
prikaže kot popravek vrednosti terjatev. Podjetje oblikuje popravek vrednosti terjatev ob koncu 
vsakega meseca za vse zapadle terjatve nad 180 dni in za vse prijavljene terjatve v stečaje oz. 
prisilne poravnave ter za vse terjatve, za katere je vložena izvršba na sodišču. Za zneske (konec 
leta 2006 v višini 9.250 tisoč SIT) neplačane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov ne oblikujemo popravka vrednosti terjatev.  
Konec leta 2006 je popravek vrednosti terjatev izkazan v višini 174.337 tisoč SIT, terjatve niso 
zavarovane. 
 
Preglednica gibanja popravka vrednosti terjatev: 

                     v tisoč SIT 

Popravek vrednosti terjatev 
Začetno 
 stanje 
1.1.2006 

Dokončni 
odpisi 

Oblikovanje 
popravka  
vrednosti 

Končno 
 stanje 

31.12.2006 
Popravek vrednosti terjatev  200.738 29.435 3.034 174.337 
 
Dokončni odpisi vrednosti terjatev so v največjem obsegu na podlagi sklepov sodišč o 
zaključenih prisilnih poravnavah in stečajih in zaradi neuspešnih rubežev na terenu (stranke 
nimajo rubljivih predmetov) ter v primeru prenizkih terjatev za gospodarno vlaganje predlogov 
za izvršbe. 
 
Med odprtimi postavkami terjatev do kupcev je največjih šest: 

- terjatve do Mestne občine Ljubljana v višini 87.433 tisoč SIT; od tega nezapadlih terjatev 
iz naslova opravljanja storitev v višini 81.885 tisoč SIT in 5.310 tisoč SIT zamudnih 
obresti, 

- terjatve do Mestne občine Ljubljana v višini 87.433 tisoč SIT, od tega je pretežni del v 
višini 81.885 tisoč SIT nezapadlih terjatev iz naslova opravljanja storitev, 

- terjatve do podjetja Publicus d.o.o. v višini 68.749 tisoč SIT, za katere smo v mesecu 
marcu 2003 na sodišču vložili predlog za izvršbo v višini 51.260 tisoč SIT, 17.489 tisoč 
SIT je nezapadlih terjatev, 

- terjatve SLOPAK, d.o.o. Ljubljana v višini 31.786 tisoč SIT, ki so vse nezapadle in 
poravnane v letu 2007, 

- terjatve HSE d.o.o. v višini 31.782 tisoč SIT, ki so vse nezapadle in poravnane v letu 
2007, 
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- terjatve Kliničnega centra Ljubljana v višini 13.469 tisoč SIT, ki so poravnane v letu 
2007, razen zamudnih obresti v višini 1.787 tisoč SIT. 

 
Na dan 31.12.2006 so se terjatve do kupcev v primerjavi z decembrom 2005 znižale za 6,13 %. 
Nezapadle terjatve so se zmanjšale za 4,22 %, kar je delno posledica daljšega plačilnega roka pri 
upraviteljih, s katerimi smo v letu 2005 sklenili pogodbe o poslovnem sodelovanju. Konec leta 
2006 smo imeli podpisanih 38 pogodb, s katerimi si zagotavljamo poravnavo naših terjatev v   
100 % višini. Znižale so se terjatve v postopku stečaja ali prisilne poravnave in terjatve v 
izvršilnem postopku. V letu 2006 smo vložili 137 izvršilnih postopkov za pravne osebe in 273 
izvršilnih postopkov za fizične osebe, v skupnem znesku 32.241 tisoč SIT.     
 
Struktura poslovnih terjatev po zapadlosti: 
                   v tisoč SIT 

Terjatve do kupcev Nezapadle 
Zapadle    
do 6 mes. 

Zapadle   
nad 6 mes. 

Toženo 
Stečaji in 
prisilne 

poravnave 
Skupaj 

Terjatve do občanov 89.413 16.040 3.292 23.445 0 132.190 
Terjatve do pravnih oseb 352.716 56.447 11.976 100.235 42.032 563.406 
Terjatve do upraviteljev 74.579 4.180 670 1.936 0 81.365 

Skupaj 516.708 76.667 15.938 125.616 42.032 776.961 

 
4. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih (129.655  tisoč SIT) 
  
Podjetje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do drugih v bilanci stanja izkazuje naslednje 
vrste terjatev:                                                                                                                                 v tisoč SIT 

Kratkoročnih poslovne terjatve do drugih 31.12.2006 31.12.2005 
Indeks   
Leto 06                        
Leto 05 

Kratkoročne terjatve do države za vstopni davek 74.454 28.026 265,7 
Terjatve do občin – okoljska dajatev za onesnaževanje okolja  46.947 21.221 221,2 
Terjatve do občin – sofinanciranje za nepovratna sred.    0 30.604 - 
Terjatve za refundacije boleznin,.invalidnin in  vojn. vežb 2.557 2.099 121,8 
Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 0 75.502 - 
Terjatve iz naslova obresti-od depozitov 3.301 3.122 105,7 
Druge kratkoročne terjatve 2.396 3.744 64,0 

Skupaj 129.655 164.318 78,9 

 
Terjatve do občin iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov predstavljajo zahtevke za pobrano in lokalnim skupnostim nakazano okoljsko dajatev, 
kar je oz. bo poravnano v letu 2007.  
 
 
IV. Denarna sredstva (36.083  tisoč SIT) 
 
Denarna sredstva predstavljajo: 
- gotovina (denar v blagajni), 
- knjižni denar (denar na računih pri banki – t.j. takoj razpoložljiva sredstva in denarna 

sredstva vezana na odpoklic), 
- denar na poti (denar, ki se prenaša iz blagajne na ustrezni račun pri banki in se istega dne še 

ne vpiše kot dobroimetje na računu). 
 
Na dan 31.12.2006 je imelo podjetje na transakcijskih računih 35.407 tisoč SIT denarnih 
sredstev.  
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Gotovine v blagajni in denar na poti izkazuje podjetje v višini 676 tisoč SIT. 
 
Podjetje nima odobrenih nobenih samodejnih zadolžitev na transakcijskih računih. 
 
 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (13.303.099 tisoč SIT) 
 
A. Kapital (8.425.785  tisoč SIT) 
 
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička in prehodno 
še ne razdeljeni čisti dobiček poslovnega leta. 
 
Celotni kapital podjetja na dan 31.12.2006 znaša 8.425.785 tisoč SIT in se je v letu 2006 povečal 
za 1,9 %. Povečanje kapitala je rezultat pozitivnega poslovnega rezultata v letu 2006. 
 
 
I. Vpoklicani kapital (2.953.120  tisoč SIT) 
 
1. Osnovni kapital (2.953.120  tisoč SIT) 
 
Osnovni kapital javnega podjetja Snaga znaša 2.953.120 tisoč SIT in je vpisan v register pri 
okrožnem sodišču v Ljubljani pod SRG 199416113, številka registrskega vložka 10774800. 
Ustanovitelj podjetja je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., družba za upravljanje in 
gospodarjenje z javnimi podjetji, Ljubljana, Dalmatinova 1. 
Skupino javnih podjetij JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. tvorijo: 
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o. – obvladujoča družba, 
- Javno podjetje ENERGETIKA Ljubljana, d.o.o., 
- Javno podjetje VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o., Ljubljana, 
- Javno podjetje LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET d.o.o., Ljubljana, 
- Javno podjetje LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o., Ljubljana, 
- ŽALE Javno podjetje, d.o.o., Ljubljana, 
- SNAGA Javno podjetje d..o.o., Ljubljana, 
- PARKIRIŠČA Javno podjetje d.o.o., Ljubljana. 
 
 
 
II. Kapitalske rezerve (4.527.303 tisoč SIT) 

 
V skladu s 15. točko uvoda v slovenske računovodske standarde 2006 smo na dan 1.1.2006 saldo 
splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala v višini 4.527.303 tisoč SIT prenesli v 
kapitalske rezerve. 
 
Kapitalske rezerve se lahko uporabijo zgolj za povečanje osnovnega kapitala ali kritje izgube. 
 
 
III. Rezerve iz dobička (795.350 tisoč SIT) 
 
1. Zakonske rezerve (59.017 tisoč SIT) 
 
Zakonske rezerve morajo skupaj s postavkami kapitalskih rezerv (brez kapitalskih rezerv iz 
naslova odprave splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala) dosegati 10 % osnovnega 
kapitala.  
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Zakonske rezerve na dan 31.12.2006 znašajo 59.017 tisoč SIT in sestojijo iz rezerv preteklih let 
v višini 51.122 tisoč SIT in rezerv iz poslovnega leta 2005 v višini 7.895 tisoč SIT.   
 
Zakonske rezerve se lahko uporabijo zgolj za povečanje osnovnega kapitala ali kritje izgube. 
 
4. Druge rezerve iz dobička (736.333  tisoč SIT)  
 
Druge rezerve iz dobička na dan 31.12.2006 znašajo 736.333 tisoč SIT in so sestavljene iz: 
- 5.956 tisoč SIT preostanka dobička iz preteklih let v letu 2002, 
- 170.906 tisoč SIT bilančnega dobička razporejenega po sklepu skupščine z dne 10.7.2003 o 

delitvi bilančnega dobička poslovnega leta 2002, 
- 264.422 tisoč SIT bilančnega dobička razporejenega po sklepu skupščine z dne 13.7.2004 o 

delitvi bilančnega dobička poslovnega leta 2003,  
- 172.362 tisoč SIT bilančnega dobička razporejenega po sklepu skupščine z dne 21.6.2005 o 

delitvi bilančnega dobička poslovnega leta 2004, 
- 122.687 tisoč SIT bilančnega dobička razporejenega po sklepu skupščine z dne 5.7.2006 o 

delitvi bilančnega dobička poslovnega leta 2006 (363.661 tisoč SIT), vključno z 
zmanjšanjem le-tega na dan 1.1.2006 zaradi oblikovanja rezervacij za odpravnine ob 
upokojitvi in jubilejne nagrade (240.974 tisoč SIT). 

 
Druge rezerve iz dobička so proste rezerve in jih uprava družbe lahko uporabi za katerekoli 
namene (oblikovanje drugih vrst rezerv, povečanje osnovnega kapitala, razporeditev v bilančni 
dobiček ali pokrivanje izgube).    
 
 
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta (150.012 tisoč SIT) 
 
V poslovnem letu 2006 je Snaga ustvarila celotni dobiček v višini 258.527.250,04 SIT. 
Obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb je ugotovila v višini 100.619.862,96 SIT in 
razporedila v zakonske rezerve 7.895.000,00 SIT.  
 
Preostali del čistega dobička poslovnega leta v znesku 150.012.387,08 SIT je sestavni del 
bilančnega dobička.  
V kolikor bi podjetje v letu 2006 opravilo splošno prevrednotenje kapitala z rastjo tečaja evra 
(0,027) bi bil izkazani dobiček manjši za 2.222 tisoč SIT in bi znašal 155.685 tisoč SIT. 
Če pa bi splošno prevrednotenje kapitala opravljalo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin 
(2,8 %) pa bi bil izkazani čisti dobiček manjši za 231.501 tisoč SIT in bi podjetje ugotovilo 
izgubo v višini 73.594 tisoč SIT.  
 
 
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve (491.523  tisoč SIT) 
 
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti (241.926 tisoč SIT) 
 
Skladno s SRS 10.44 je podjetje na podlagi aktuarskega izračuna oblikovalo rezervacije tudi za 
jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.  
 
Rezervacija 1.1.2006 povečanje poraba odprava 31.12.2006 Tveganje

Jubilejne nagrade 57.116 6.481 6.256 0 57.341 ni 

Odpravnine ob upokojitvi 183.858 14.000 10.845 2.428 184.585 ni 
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2. Druge rezervacije (25.520 tisoč SIT) 
 
Druge rezervacije predstavljajo rezervacije iz naslova odloženih prihodkov za stroške 
obratovanja odlagališča po zaprtju za prevzete odpadke iz lokalnih skupnosti, ki niso družbenice 
JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in sestojijo iz: 
- v letu 2004 oblikovanih v višini 3.570 tisoč SIT, 
- v letu 2005 oblikovanih v višini 4.099 tisoč SIT,  
- v letu 2006 oblikovanih v višini 17.851 tisoč SIT. 
 
Črpanja teh rezervacij v letu 2006 ni bilo, konec leta 2006 pa je stanje 25.520 tisoč SIT.  
Načrtovano oblikovanje drugih rezervacij je bilo v višini 21.294 tisoč SIT.  
 
 
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (224.077 tisoč SIT) 
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2006 sestojijo iz: 
1. dolgoročnih rezervacij iz dela cene odvoza odpadkov v letih 1990–1995,  ki so bile oblikovane 
v preteklih letih in se črpajo z amortizacijo (v letu 2006 v višini 26.033 tisoč SIT) osnovnih 
sredstev, financiranih iz sredstev za investicije; stanje teh rezervacij konec leta 2006 je 178.647 
tisoč SIT, 
2. v letih 2002 – 2005 oblikovanih dolgoročnih rezervacij za osnovna sredstva na dejavnosti  
čiščenja javnih površin za koške ter za opremo in nadstrešnico na storitvi ločenega zbiranja 
odpadkov, financiranih iz proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana (v letu 2006 
oblikovanih v višini 861 tisoč SIT). Ravno tako se te rezervacije črpajo z obračunano 
amortizacijo (v letu 2006 v višini 6.086 tisoč SIT) oz. za odpis po inventuri konec leta v višini 93 
tisoč SIT; stanje teh rezervacij konec leta 2005 je 34.335 tisoč SIT, 
3. prejete državne podpore za zaposlene invalide nad kvoto v višini 11.095 tisoč SIT 
predstavljajo prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov 
v podjetju.  
Načrtovano črpanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je bilo v višini 32.134 tisoč SIT.  
 
 
C. Dolgoročne obveznosti  (3.580.697 tisoč SIT) 
 
Vsi dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, ki dokazujejo 
prejem denarnih sredstev ali kakega proizvoda oz. storitev ali opravljeno delo oz. obračunani 
strošek ali odhodek. 
 
I. Dolgoročne finančne obveznosti (397.067  tisoč SIT) 
 
1. Dolgoročne finančne obveznosti do podjetij v skupini (248.823 tisoč SIT) 
 
Podjetje ima naslednjo dolgoročno finančno obveznost do podjetij v skupini: 

                                                                                                                                                                    v tisoč SIT 

Dolg. finančna obv. Pogodba št. Zapadlost Obrestna mera 31.12.2006 Tveganje 
JAVNI HOLDING 
Ljubljana, d.o.o. 426-P/05 31.12.2009 3,35% letno 248.823 ni  
(zneski dolgoročnih obveznosti do podjetij v skupini, ki zapadejo v letu 2007, so izkazani med 
kratkoročnimi obveznostmi) 
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2. Dolgoročne finančne obveznosti do drugih (148.244  tisoč SIT) 
 
Na dan 31.12.2006 je imelo podjetje naslednje dolgoročne finančne obveznosti do drugih : 

v tisoč SIT 

Banka ali upnik 31.12.2006 Obrestna  mera Rok vračila Tveganje 

EKO SKLAD D.D. 90.539 TOM + 2% 31.12.2014 ni 
EKO SKLAD D.D. 35.271 TOM + 2% 31.12.2009 ni 
RS-Min. za okolje in prostor 22.434 EUR  + 1% 15.6.2020 ni 

Skupaj 148.244       
(zneski obrokov dolgoročnih dolgov, ki zapadejo v letu 2007, so izkazani med kratkoročnimi dolgovi) 
 
HOLDING Ljubljana je dal poroštvo za posojila od družbe EKO SKLAD d.d., medtem ko je 
posojilo prejeto od Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor zavarovano z 
akceptnimi nalogi. 
 
II. Dolgoročne poslovne obveznosti (3.183.630  tisoč SIT) 
 
V skladu s SRS 35 mora javno podjetje med dolgoročnimi poslovnimi dolgovi izkazovati vse 
obveznosti iz naslova sredstev, prejetih v upravljanje. 
 
Dolgoročne poslovne obveznosti do lokalnih skupnosti (3.183.630  tisoč SIT)  
 
Podjetje je s pobrano okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v 
letih 2002-2006 in z nepovratnimi sredstvi v letih 2004-2005 pridobilo sredstva za financiranje 
izgradnje IV. in V. odlagalnega polja s pripadajočo opremo odlagališča nenevarnih komunalnih 
odpadkov Barje po posameznih lokalnih skupnostih kot sredstva v upravljanju, kar izkazuje 
istočasno tudi med dolgoročnimi poslovnimi obveznostmi. 
 
                                                                  v tisoč SIT 

Lokalna skupnost   31.12.2006 
MOL 2.816.300 
Dol pri Ljubljani 33.906 
Horjul 17.732 
Medvode 108.356 
Dobrova-Polhov Gradec 42.849 
Brezovica 60.396 
Ig 41.269 
Škofljica 46.802 
Velike Lašče 16.020 

Skupaj 3.183.630 
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Č. Kratkoročne obveznosti  (716.479 tisoč SIT) 
 
II. Kratkoročne finančne obveznosti (164.142 tisoč SIT) 
 
1. Kratkoročne finančne obveznosti do podjetij v skupini (134.312 tisoč SIT) 
 
Podjetje ima naslednje kratkoročne finančne obveznosti do podjetij v skupini: 

                                                                                                                                               v tisoč SIT 

Obveznosti do podjetij v skupini Pogodba št. 31.12.2006 31.12.2005 Tveganje 

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. 426-P/05 134.312 134.312 ni 

 
 
III. Kratkoročne poslovne obveznosti (552.337  tisoč SIT) 
 
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (311.723 tisoč SIT) 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v podjetju obsegajo naslednje postavke:  

  v tisoč SIT               

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 31.12.2006 31.12.2005 
Indeks 
Leto 06 
Leto 05 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva 107.364 180.465 59,5 
Kratkoročne obveznosti do drugih dobaviteljev 204.359 149.065 137,1 

Skupaj 311.723 329.530 94,6 

 
 
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti (235.726 tisoč SIT) 
 
Druge kratkoročne poslovne obveznosti v podjetju obsegajo naslednje postavke: 

v tisoč SIT 

Druge kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 31.12.2006 31.12.2005 
Indeks 
 Leto 06 
 Leto 05 

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 119.450 116.936 102,2 
Kratkoročne obveznosti za zaračunano okoljsko dajatev  56.551 68.807 82,2 
Druge kratkoročne obveznosti do države 59.466 36.950 160,9 
Druge kratkoročne obveznosti 259 412 62,9 

Skupaj 235.726 223.106 105,7 

 
V skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb je podjetje od 1.1.2006 vplačevalo 
akontacije davka od dohodkov pravnih oseb na podlagi podatkov leta 2005. Obračunani davek v 
letu 2006 je višji od akontiranega davka, zaradi česar podjetje izkazuje obveznost do Davčne 
uprave Republike Slovenije v višini 30.663 tisoč SIT, kar smo delno poravnali že z akontacijo 
10.1.2007 v višini 4.987 tisoč SIT, razliko pa bomo doplačali ob predložitvi obračuna davka od 
dohodkov pravnih oseb v višini 25.676 tisoč SIT.              
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3.2.2. Izkaz poslovnega izida 
 
Podjetje sestavlja I. različico izkaza poslovnega izida v skladu z SRS 25. 
 
 
Prihodki 

 
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s 
povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. 
Prihodki in povečanja sredstev oziroma zmanjšanja dolgov se torej pripoznavajo hkrati. 
Prihodki se pripoznavajo ob fakturiranju storitev (hkrati s terjatvami iz naslova prodanih 
storitev), ker se šteje, da je prodajalec prenesel na kupca vsa tveganja. 
 
1. Čisti prihodki od prodaje (4.181.989 tisoč SIT) 
                                          v tisoč SIT 

Čisti prihodki od prodaje Leto 2006 Leto 2005 
Indeks 

Leto 06          
Leto 05 

Prihodki od prodaje storitev 3.465.137 3.376.146 102,6 
Prihodki od prodaje storitev-kolektivna komunalna raba 484.655 407.219 119,0 
Prihodki od  prodaje proizvodov – električna energija 232.197 234.711 98,9 
Skupaj 4.181.989 4.018.076 104,1 

 
 
4. Drugi poslovni prihodki (56.894 tisoč SIT)  
                                       v tisoč SIT 

Drugi poslovni prihodki Leto 2006 Leto 2005 
Indeks    

Leto 06       
Leto 05 

Drugi prihodki – črpanje dolgoročnih PČR 32.119 67.252 47,8 
Drugi poslovni prihodki 24.775 25.459 97,3 
Skupaj 56.894 92.711 61,4 

 
Druge poslovne prihodke za črpanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v višini 32.119 
tisoč SIT predstavlja amortizacijo osnovnih sredstev, financiranih iz sredstev za investicije. 
Druge poslovne prihodke pa v pretežni meri predstavljajo prevrednotovalni poslovni prihodki, in 
sicer zmanjšanje popravkov vrednosti terjatev v višini 20.080 tisoč SIT. 
 
 
Stroški oziroma odhodki 
 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z 
zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. 
 
5. Stroški blaga, materiala in storitev (1.293.387  tisoč SIT) 
 
a) Stroški porabljenega materiala (494.136 tisoč SIT) 
 
Stroški materiala se pripoznajo, ko se ne zadržujejo več v vrednosti zalog in se izkazujejo v skladu 
z metodo drsečih povprečnih cen. 
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Pomembni stroški materiala predstavljajo: 
                                      v tisoč SIT 

Pomembni stroški materiala Leto 2006 Leto 2005 
Indeks 

Leto 06 
 Leto 05 

Porabljeno pogonsko gorivo 195.683 185.401 105,6 
Porabljen material za vzdrževanje 93.275 88.044 105,9 
Stroški porabljenega materiala 59.919 60.336 99,3 

 
 
b) Stroški storitev (799.251  tisoč SIT) 
 
Kot stroški sprotnega vzdrževanja se obravnavajo stroški, ki nastajajo pri obnavljanju objektov 
in opreme, če pri tej obnovi ne prihaja do pomembnih izboljšav oziroma do podaljšanja dobe 
koristnosti celotnega objekta oziroma opreme. 
 
Pomembni stroški storitev predstavljajo: 

 v tisoč SIT 

Pomembni stroški storitev Leto 2006 Leto 2005 
Indeks 

Leto 06    
Leto 05 

Storitve za sprotno vzdrževanje 215.332 188.695 114,1 
Stroški najema delovne sile 77.076 72.374 106,5 
Svetovalne, izobraževalne in raziskov.stor. 60.242 71.500 84,3 

 
Stroški revizije 
 
V letu 2006 je imelo podjetje izkazane stroške revizije v višini 2.845 tisoč SIT in stroške 
svetovanja za strokovno delavnico v višini 194 tisoč SIT. Pogodbeni znesek revizijske družbe 
KPMG Slovenija, d.o.o. za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2006 znaša 3.828 
tisoč SIT (vključno z DDV) in bo poravnan po zaključku revizije. 
 
 
6. Stroški dela (1.840.586  tisoč SIT) 
 
V skladu z določbami kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti, ki je bila objavljena v Ur.listu 
RS št. 42/2004, kolektivne pogodbe Snage, ki je stopila v veljavo 1.8.2005 in s splošnimi akti 
podjetja so delovna mesta  razvrščena v ustrezni tarifni in plačilni razred in ovrednotena z 
ustreznim koeficientom, ki odraža razmerje do najenostavnejšega dela. Plača zaposlenega je 
sestavljena iz osnovne plače, dodatka za skupno delovno dobo in za stalnost v podjetju, ostalih 
dodatkov ter dela plače na podlagi individualno ocenjene delovne uspešnosti (od –20 do +30 %). 
V skladu s  kolektivno pogodbo Snage zaposlenim pripadajo; 
- dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (10 % za izmensko delo, 35 % za nočno 
delo, 30 % za nadurno delo, 50 % za delo ob nedeljah in  60 % za delo ob praznikih in z 
zakonom določenih dela prostih dni) 
- dodatki za nevarnost in posebne obremenitve (v višini 4 % oziroma  6 %  pri opravljanju 
določenih del in nalog). 
 
Dodatki se računajo od osnovne plače za efektivni delovni čas.  
 
Poleg navedenih dodatkov je podjetje do 31.12.2006 izplačevalo tudi dodatek po zakonu, ki je 
bil določen z Zakonom o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 
2004-2005 (Ur.l. št. RS 70/2004) in Aneksom št. 2 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi 
komunalnih dejavnosti (Ur.l. RS št. 71/2005). Od 1.1.2007 dalje so se skladno z Aneksom št. 3 h 
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Kolektivni pogodbi Snage, d.o.o. za celotni znesek uskladitve povečale osnovne plače 
zaposlenih. Tako se je zmnožek izhodiščne plače za I. tarifni razred in relativnega razmerja 
zaposlenega  povečal za znesek uskladitve. 
 
Delavcu, ki v obdobju treh mesecev nima evidentiranih neopravičenih izostankov z dela, 
bolniških izostankov in izostankov zaradi suspenza, pripada delovna uspešnost za racionalno 
gospodarjenje z delovnim časom. 
 
Povprečna bruto izplačana plača na zaposlenega za delavce, ki prejemajo plačo po kolektivni 
pogodbi je za leto 2006 znašala 278.809,12 SIT. Vsem zaposlenim je bil v mesecu  marcu 2006 
izplačan regres za letni dopust v bruto znesku 200.000,00 SIT. 
 
Podjetje je v letu 2006 obračunalo za 1.840.586 tisoč SIT celotnih stroškov dela. Stroški 
socialnih zavarovanj so znašali 151.394 tisoč SIT, stroški pokojninskih zavarovanj 140.874 tisoč 
SIT, od tega dodatnega pokojninskega zavarovanja 25.722 tisoč SIT. Drugi stroški dela pa so bili 
obračunani v višini 256.000 tisoč SIT. 
 
Pomembnejši zneski drugih stroškov dela so:  

                      v tisoč SIT 

Drugi stroški dela Leto 2006 Leto 2005 
Indeks   

Leto 06       
Leto 05 

Regres za letni dopust 78.350 77.550 101,0 
Prevozi na delo in z dela 104.823 82.444 127,1 
Prehrana med delom 59.778 58.570 102,1 
Jubilejne nagrade, odpravnine 1.530 11.273 13,6 
Solidarnostne pomoči 3.383 4.664 72,5 
Drugi stroški dela 8.136 62 13.122,6 
 
Do 15.4.2006 pa je bilo sklenjenih 6 individualnih pogodb, za katere ni veljal tarifni del 
kolektivne pogodbe. Njihova bruto plača je za ta čas v letu 2006 znašala 29.529 tisoč SIT, regres 
v višini 1.067 tisoč SIT, prevoz na delo in z dela v višini 44 tisoč SIT ter strošek za prehrano 
med delom v višini 269 tisoč SIT.  
   
Na dan 31.12.2006 je v podjetju sklenjena ena individualna pogodba. Direktor podjetja je edini 
član uprave in prejema plačo na podlagi individualne pogodbe o zaposlitvi, ki jo je z njim sklenil 
Nadzorni svet Holdinga Ljubljana v letu 2002 oziroma ob njegovem ponovnem imenovanju dne 
16.1.2006 Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana. Njegova 
bruto izplačana plača je za leto 2006 znašala 12.790 tisoč SIT. Po individualni pogodbi mu 
pripada regres za letni dopust, ki mu je bil izplačan v znesku 200 tisoč SIT. Za prehrano med 
delom je prejel 146 tisoč SIT. Skladno s sklepom Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih 
v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. je bila izplačana nagrada v višini 1.609 tisoč SIT.  
 
Nadzorni svet Snaga, d.o.o. ima 9 članov, ki so v letu 2005 prejeli sejnine v bruto višini 5.270  
tisoč SIT.  
Podjetje ne izkazuje nobenih terjatev do uprave in nadzornega sveta. 
 
Nihče od zaposlenih v podjetju v letu 2006 ni vložil nobenih zahtev za dodatna izplačila na 
podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta oziroma pogodbe o zaposlitvi, s katerimi se 
podjetje ne strinja.    
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7. Odpisi vrednosti (859.403  tisoč SIT) 
 
a) Amortizacija (834.290  tisoč SIT) 
 
Amortizacija se obračunava od vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev. Zneski, ki se vračunavajo v nabavno vrednost osnovnih sredstev, so prikazani pri 
razkritjih neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Preostale 
vrednosti pri osnovnih sredstvih določamo le za vozila za opravljanje naše dejavnosti, tako je 
osnova za amortizacijo enaka nabavni vrednosti osnovnih sredstev oz. za določen procent 
zmanjšana nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva.   
 
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva podjetja se amortizirajo po stopnjah, ki se 
določijo ob aktiviranju vsakega posameznega osnovnega sredstva in so po pomembnejših vrstah 
osnovnih sredstev naslednje:  
 

Osnovna sredstva 
Preostala 
vrednost 

Metoda amortiziranja Amortizacijska 
stopnja v % 

Dolg. odloženi stroški razvijanja  0 Enakomerna čas.   20  
Gradbeni objekti 0 Enakomerna čas.  od 1,5  do 15  
Gradbeni objekti – I.,II. in III. odlag.polje 0 Pospešena*   od 1,5 do 10,50 
Gradbeni objekti – IV. in V.odlag. polje 0 Funkcionalna** od 8,83 do 22,03 
Oprema za opravljanje dejavnosti 0 Enakomerna čas.  od 5  do 25  
Tovornjaki, cisterne in druga oprema za 
opravljanje  dejavnosti 

3 % Enakomerna čas. od 12  do 14,3  

 
Amortizacija se obračunava od prvega dne naslednjega meseca potem, ko se je neopredmeteno 
ali opredmeteno osnovno sredstvo razpoložljivo za uporabo.  
 
 
* Skladno z računovodskima standardoma SRS 35 in SRS 13.11., ki določata, da je pri 
pomembnejših postavkah potrebno preveriti dobo koristnosti in preračunati amortizacijske 
stopnje za sedanja in prihodnja obdobja, smo že v letu 2005 za ostale spremljajoče gradbene 
objekte na I., II. in III. odlagalnem polju na odlagališču Barje (odplinjanje, ograja, avtopralnica, 
garaža, vrtine) preverili dobo koristnosti in preračunali stopnje amortizacije.  
Na podlagi pospešene metode amortizacije objektov na I., II. in III. odlagalnem polju je v letu 
2006 obračunana amortizacija v višini 90.423 tisoč SIT. 
 
**Za 1. in 2. fazo enovitega IV. in V. odlagalnega polja Snaga obračunava amortizacijo po 
funkcionalni metodi glede na dobo koristnosti in uporabe tega polja. Stopnja amortizacije je 
odvisna od količine odloženih odpadkov skupaj z materialom za vgradnjo. 

• Za 1. fazo znaša stopnja amortizacije za leto 2006 za gradbene objekte, ki se nanašajo na 
vse tri faze 8,83 %. Zaradi funkcionalne metode amortizacije IV. in V. odlagalnega polja  je  
v letu 2006  obračunana amortizacija je v višini 75.552 tisoč SIT. 
• Za 2. fazo znaša stopnja amortizacije za leto 2006 za gradbene objekte, ki se nanašajo na 
drugo in tretjo fazo 10,61 % ter za gradbene objekte, ki se nanašajo samo na 2. fazo 22,03 %. 
Obračunana amortizacija za 2. fazo v letu 2006 je v višini 237.491 tisoč SIT. 

 
Amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti podjetja (500.865  
tisoč SIT) 
 
V letu 2006 je bila obračunana amortizacija pri neopredmetenih in opredmetenih  osnovnih 
sredstvih v lasti podjetja v naslednjih zneskih: 

                       v tisoč SIT 
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Osnovna sredstva 

Kosmati 
znesek 

vrednosti 
amortizirljivih 

sredstev 

Popravek 
vrednosti na 
dan 1.1.2006 

Amortizacija 
v letu 2006 

Amortizacija 
v letu 2005 

Indeks 
amortiz. 06 
amortiz. 05 

Dolgoročne premoženjske 
pravice  

161.813 136.730 4.107 4.065 101,0 

Zgradbe 6.624.783 4.923.382 151.325 227.067 66,6 
Proizvajalni stroji in naprave 5.359.992 3.678.146 345.433 354.960 97,3 
Pomembni proizvajalni stroji 
in naprave:  
Tovornjaki, cisterne in druga 
oprema za opravlj. dejavnosti 2.565.568 1.807.956 142.886 140.552 101,7 
 
 
Amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti lokalnih skupnosti 
(333.425  tisoč SIT) 
 
V letu 2006 je bila obračunana amortizacija za sredstva v lasti lokalnih skupnosti v višini 
333.425 tisoč SIT. Navedena amortizacija se nanaša na neopredmetena in opredmetena osnovna 
sredstva v lasti lokalnih skupnosti, katerih nakup in gradnja je bila financirana iz okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in nepovratnih sredstev lokalnih 
skupnosti. 
 
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih (25.113  tisoč SIT) 
 
Prevrednotevalni odhodki v višini 25.113 tisoč SIT se nanašajo na oblikovanje popravkov 
vrednosti terjatev. Skladno s Pravilnikom o računovodstvu se za sporne in dvomljive terjatve, ki 
so starejše od 180 dni in za vse terjatve v tožbah in stečajnih postopkih ter prisilnih poravnavah, 
obračuna popravek vrednosti.   
 
 
 
3.2.3. Izkaz denarnih tokov 
 
Podjetje sestavlja II. različico izkaza denarnih tokov v skladu z SRS 26. 
Izkaz denarnih tokov nam prikazuje prejemke in izdatke denarnih sredstev (in njihovih 
ustreznikov), ki jih je podjetje v posameznem obdobju ustvarilo pri poslovanju (ustvarjanju in 
prodajanju proizvodov in storitev), pri naložbenju (nalaganju finančnih sredstev v investicije in 
finančne naložbe) ter pri financiranju (pridobivanju finančnih sredstev iz zunanjih virov in 
njihovem vračanju). Na podlagi prebitkov prejemkov ali izdatkov posameznih dejavnosti lahko 
ugotovimo, iz katerih virov podjetje pridobiva denarna sredstva in kje jih porablja. 
 
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi in prikazuje prejemke in izdatke, 
izračunane na podlagi podatkov iz izkaza poslovnega izida in sprememb kategorij v bilanci 
stanja ter dodatnih podatkov o nedenarnih zneskih, ki so vplivali na te kategorije. Prejemki in 
izdatki se približujejo pravim prejemkom in izdatkom denarnih sredstev v obdobju, zato lahko iz 
izkaza denarnih tokov sklepamo tudi o sposobnosti pridobivanja denarja kot najbolj likvidne 
oblike sredstev (finančna moč podjetja) ter o dolgoročni plačilni sposobnosti podjetja. 
 
Iz izkaza denarnih tokov za podjetje lahko ugotovimo, da je podjetje v letu 2006  pri poslovanju 
ustvarilo pozitivni finančni izid (prebitek prejemkov pri poslovanju) v višini 1.677.173 tisoč SIT. 
Povečanje dolgoročnih dolgov izhaja iz pobrane okoljske dajatve in nepovratnih sredstev za 
izgradnjo odlagališča Barje v višini 570.872 tisoč SIT. 
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Iz izkaza denarnih tokov smo izločili črpanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev za 
amortizacijo osnovnih sredstev, financiranih iz sredstev za investicije v višini 32.119 tisoč SIT, 
prav tako smo izločili oblikovanje popravkov vrednosti terjatev v višini 3.034 tisoč SIT ter 
črpanje rezervacij v višini 2.428 tisoč SIT in oblikovanje rezervacij v letu 2006 v višini 20.481 
tisoč SIT. 
Ker navedene prilagoditve vplivajo v okviru prejemkov oz. izdatkov pri poslovanju, ostaja 
pozitivni prebitek prejemkov pri poslovanju v višini 1.677.173 tisoč SIT. Pozitiven finančni tok 
pri poslovanju pomeni, da je podjetje s prodajo poslovnih učinkov in storitev (brez investiranja 
in zunanjega financiranja) ustvarilo presežek denarnih sredstev. 
 
Iz postavke izdatkov za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (izdatki pri naložbenju) 
ugotovimo, da je podjetje pri investiranju v opredmetena osnovna sredstva porabilo 1.136.951 
tisoč SIT, od tega 566.079 tisoč SIT za lastna osnovna sredstva in 570.872 tisoč SIT za osnovna 
sredstva v upravljanju. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev so bili torej 
financirani iz prejemkov pri poslovanju. 
Iz izkaza denarnih tokov smo izločili prejemek pri naložbenju iz naslova spremembe 
dolgoročnih finančnih naložb v višini 18.267 tisoč SIT, ker dejansko ni bilo denarnega toka.  
Tako je podjetje v letu 2006 pri naložbenju ustvarilo negativni prebitek v višini 1.499.675 tisoč 
SIT. 
 
Prebitek izdatkov pri financiranju znaša 167.211 tisoč SIT. 
 
Sprememba denarnih ustreznikov v letu 2006: 

       v tisoč SIT 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki 
31. 12. 
2006 

1. 1. 
2006 

Sprememba 

DENARNA SREDSTVA NA TRANSAKCIJSKIH 
RAČUNIH 

35.407 22.700 12.707 

Gotovina v blagajni 70 110 -40 
Preddobavljena evrska gotovina  481 0 482 
Denar na poti 125 2.986 -2.861 
SKUPAJ DENARNI USTREZNIKI  676 3.096 -2.420 

SKUPAJ 36.083 25.796 10.287 

 
 
 
3.2.4. Zabilančna evidenca  
 
Podjetje izkazuje v zabilančni evidenci v višini 539.309 tisoč SIT prejetih garancij za dobro 
izvedbo poslov dobaviteljev opreme in storitev in izdano garancijo za dobro izvedbo poslov iz 
Koncesijske pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov v občini Vodice v višini 6.000 tisoč SIT (upravičenec garancije: Občina Vodice).  
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3.2.5. Pomembnejši kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe  
 
 
Kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe, ki so izračunani iz podbilance sredstev in 
obveznosti do virov sredstev v lasti podjetja: 
 
 
 

Kazalniki  Leto 
2006 

Leto 
2005* 

Indeks 
 L.2006 
 L.2005 

1. stopnja lastniškosti financiranja kapital / obveznosti do virov sredstev 0,79 0,81 97,5 

2. stopnja dolgoročnosti financiranja vsota kapitala in dolg. dolgov (skupaj z 
dolgo.rezerv.) / obveznosti do virov sredstev 

0,88 0,91 96,7 

3. stopnja osnovnosti investiranja osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) / 
sredstva 

0,62 0,64 96,9 

4. stopnja dolgoročnosti investiranja vsota osnovnih sredstev (po neodpisani 
vrednosti), dolg .finančnih naložb in 
dolgoročnih poslovnih terjatev/ sredstva 

0,62 0,65 95,4 

5. koeficient kapitalske pokritosti 
osnovnih sredstev  

kapital / osnovna sredstva (po neodpisani 
vrednosti) 

1,28 1,25 102,4 

6. koeficient neposredne pokritosti 
kratkoročnih obveznosti 

likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti 3,25 2,61 124,5 

7. koeficient pospešene pokritosti 
kratkoročnih obveznosti 

vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih 
terjatev / kratkoročne obveznosti 

4,28 3,71 115,4 

8. koeficient kratkoročne pokritosti 
kratkoročnih obveznosti 

kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti 4,35 3,76 115,7 

9. koeficient gospodarnosti poslovanja poslovni prihodki / poslovni odhodki 1,04 1,10 94,5 

10. koeficient čiste dobičkonosnosti 
kapitala 

čisti dobiček v poslovnem letu / povprečni 
kapital (brez čistega poslovnega izida 
proučevanega leta) 

0,01955 0,04836 40,4 

11. koeficient dividendnosti osnovnega 
kapitala 

vsota dividend za poslovno leto / povprečni 
osnovni kapital 

- - - 

* Kazalniki za leto 2005 so izračunani na podlagi podatkov iz prirejenih računovodskih izkazov skladno s SRS 
2006. 
 
Snaga se v glavnem financira iz lastnih virov, kar 88 % virov financiranja pa je dolgoročnih. 
Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo 62 % vseh sredstev, dolgoročna sredstva pa kar    
71 % vseh sredstev, kar hkrati pomeni tudi, da so vsa dolgoročna sredstva financirana iz 
dolgoročnih virov. 
 
Plačilna sposobnost Snage je bila dobra. Vsi kazalniki presegajo 1 in izkazujejo večkratno 
pokritost  kratkoročnih obveznosti tako z likvidnimi kot tudi s kratkoročnimi sredstvi. 
 
Gospodarnost poslovanja je bila v letu 2006 nekoliko slabša kot v predhodnem letu, vendar je 
dosegla zadovoljiv nivo.   
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3.2.6. Razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah 
 
Splošni stroški so stroški uprave in stroški prodaje. Stroški prodaje obsegajo 90 % stroškov 
avtomatske obdelave podatkov, 39 % stroškov gospodarsko finančnega sektorja, celotne 
prevrednotovalne popravke pri obratnih sredstvih, stroške plačilnega prometa in stroške bančnih 
storitev. Ostali splošni stroški so obravnavani kot stroški uprave.  

 
 

v tisoč SIT         

 
Naziv skupine Leto 2006 Leto 2005 

Indeks 
L.2006 
L.2005 

Proizvajalni stroški 3.475.731 3.208.642 108,3 

- javne gospodarske službe 3.042.689 2.779.988 109,4 
- druge gospodarske dejavnosti 433.042 428.654 101,0 
Stroški uprave 404.757 370.904 109,1 
- javne gospodarske službe 341.187 311.867 109,4 
- druge gospodarske dejavnosti 63.569 59.037 107,7 
Stroški prodaje 185.937 157.200 118,3 
- javne gospodarske službe 160.090 136.556 117,2 
- druge gospodarske dejavnosti 25.847 20.644 125,2 

Skupaj 4.066.424 3.736.746 108,8 

 
 
                                                                                                                             

3.2.7. Odnosi s povezanimi osebami 
 
V poslovnem letu 2006 je Snaga poslovala z JAVNIM HOLDINGOM Ljubljana, d.o.o. in z njo 
povezanimi družbami. Pri teh poslih Snaga ni bila prikrajšana ali oškodovana. Istočasno 
poudarjamo, da ni bilo dejanj, ki bi jih Snaga storila ali opustila na pobudo ali v interesu 
JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. ali z njo povezanih družb. Podrobnejši podatki o 
vrednosti poslov in vsebini poslov z obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami so 
predstavljeni tudi v računovodskem delu letnega poročila, v kolikor so pomembni. 
 
 
 
3.3. DODATNA RAZKRITJA NA PODLAGI ZAHTEV SRS 35 
 
Snaga je v letu 2002, ob uvedbi okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov, strošek obračunane amortizacije za osnovna sredstva, ki so se financirala iz omenjene 
dajatve, skladno s SRS 35.22, krila v dobro izrednih prihodkov in s tem zmanjševala dolgoročne 
obveznosti do lokalnih skupnosti, kar je vsako leto posebej načrtovala in posebej razkrila v 
letnem poročilu. Lokalne skupnosti so navedeno pokrivanje amortizacije potrdile tudi s 
potrjenimi stanji terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31. decembra. 
 
Računsko sodišče Republike Slovenije, ki je revidiralo poslovanje Snage za leto 2003 je v 
svojem mnenju, ki ga je izdalo julija 2005 navedlo, da je odpis dolgoročnih obveznosti do  
lokalnih skupnosti, v kolikor je na dejavnosti ustvarjen pozitivni poslovni izid, nepotreben. 
Računsko sodišče je Snagi tudi priporočilo, da kljub s strani občin potrjenim odpisom obveznosti 
do občin, pri bodoči izločitvi osnovnih sredstev infrastrukture, upošteva tudi dejstvo, da so bili ti 
odpisi obveznosti do občin nepotrebni. 
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Navkljub dejstvu, da je rešitev izvedena v preteklih letih zakonita, se je Snaga na podlagi mnenja 
Računskega sodišča in ponovne preverbe obstoječe zakonodaje odločila, da upošteva mnenje 
sodišča in strošek obračunane amortizacije za osnovna sredstva, ki so se financirala iz okoljske 
dajatve, pokrije s ceno oziroma s prihodki. Glede na dejstvo, da je Snaga v 100 % lasti 
JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in s tem 9 lokalnih skupnosti in upoštevaje Uredbo o 
oblikovanju cen komunalnih storitev, izdano v maju 2005, je Snaga smatrala, da je predlagana 
rešitev primernejša od rešitve, ko se je amortizacija odpisovala v breme obveznosti do lokalnih 
skupnosti. Novi predpisi o cenah eksplicitno določajo, da vsi presežki prihodkov nad odhodki 
posamezne gospodarske javne službe znižujejo ceno storitve. Z ozirom na pozitiven rezultat 
dejavnosti odlaganja odpadkov je Snaga za leto 2006 (tako kot že za leto 2005) obračunano 
amortizacijo za osnovna sredstva, ki so se financirala iz okoljske dajatve, v celoti pokrila s ceno 
oziroma prihodki, zaradi česar ugotavlja za 333.425 tisoč SIT nižji poslovni rezultat. Navedeno 
računovodsko rešitev so tudi potrdile lokalne  skupnosti. 
Usklajeno rešitev glede financiranja osnovnih sredstev in upravljanja s sredstvi v lasti lokalnih 
skupnosti bo morala urediti pogodba o upravljanju z infrastrukturo. 
 
V okviru JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. je v letu 2005 potekal projekt o pravilni 
uporabi Slovenskih računovodskih standardov (SRS) s poudarkom na  SRS 35. Na podlagi 
zaključkov projektne skupine je Snaga preverila opredelitev in obseg gospodarskih javnih služb 
in drugih gospodarskih dejavnosti, ki jih izvaja. Podjetje je pri določanju gospodarskih javnih 
služb naletelo na probleme predvsem zaradi nejasnosti veljavnih in predvidenih predpisov pri 
določanju gospodarskih javnih služb oziroma njihovih zahtev v zvezi z ločenim 
računovodstvom. 
 
Na podlagi zaključkov projektne skupine je Snaga preverila opredelitev in obseg gospodarskih 
javnih služb in drugih gospodarskih dejavnosti. Bistvena novost je, da se dejavnost odlaganja 
odpadkov deli na gospodarsko javno službo odlaganja komunalnih odpadkov in na druge 
gospodarske dejavnosti, ki obsegajo odlaganje nekomunalnih odpadkov ter odpadkov iz občin 
nedružbenic in proizvodnjo električne energije. 
 
Večina stroškov, odhodkov in prihodkov je na posamezne dejavnosti razdeljeno neposredno.  
V skladu s SRS 35.51 je Snaga izdelala bilanco stanja tako, da je sredstva in obveznosti, v veliki 
meri prisodila posameznim dejavnostim neposredno (94 % vrednosti sredstev in 98 % 
obveznosti do virov sredstev je na izvoru razdeljenih na ustrezno dejavnost), ostale postavke pa s 
pomočjo ključev, ki so pojasnjeni v računovodskem poročilu. Sama bilanca stanja se ni izravnala 
s povečanjem ali zmanjšanjem kapitala, temveč s terjatvami oziroma obveznostmi med 
posameznimi dejavnostmi.  
Iz večletnih podatkov izhaja, da dejavnosti čiščenje javnih površin ter vzdrževanje javnih 
sanitarij poslujeta z izgubo iz rednega delovanja, zaradi česar ni ekonomsko utemeljeno, da se 
omenjenima dejavnostma  za izravnavo bilance, pripiše kapital in sicer na račun dejavnosti, ki 
poslujejo z dobičkom. Razlika med sredstvi in obveznostmi na posamezni dejavnosti je posebej  
izkazana kot terjatev oz. obveznost te dejavnosti v okviru podjetja. 
Za razdelitev ostalih stroškov, odhodkov in prihodkov ter sredstev in obveznosti do virov 
sredstev so strokovne službe določile sodila za ugotovitev gospodarskih kategorij posameznih 
dejavnosti, katere navajamo v nadaljevanju. 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                   SNAGA, d. o. o.  97 

Preglednica neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev po dejavnostih      
 
V skladu s SRS 35.34 smo izdelali preglednico neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev tako, da smo sredstva v večji meri prisodili 
posameznim dejavnostim neposredno, ostale postavke pa s pomočjo ključev, ki so pojasnjeni že pri izdelavi bilance stanja po SRS 35. 

v tisoč SIT 

Bilanca stanja 31.12.2006 
Čiščenje javnih 

površin 
Vzdrževanje 

javnih sanitarij 

Zbiranje in 
prevoz 

odpadkov 

Odlaganje 
komunalnih 
odpadkov 

Druge 
gospodarske 
dejavnosti 

NABAVNA VREDNOST        
Neopredmetena osnovna sredstva 163.551 2.865 468 57.383 75.343 27.492 
Zemljišča 3.463.521 23.407 14.586 254.597 2.354.131 816.800 
Zgradbe 9.215.105 91.572 127.659 729.908 5.958.521 2.307.445 
Oprema 5.631.674 460.489 6.376 3.343.483 772.487 1.048.839 
Naložbene nepremičnine 1.386.414 54.085 8.845 269.766 759.821 293.897 
Skupaj nabavna vrednost 19.860.265 632.418 157.934 4.655.137 9.920.303 4.494.473 
       
POPRAVEK VREDNOSTI       
Neopredmetena osnovna sredstva 141.214 1.365 223 45.851 69.321 24.454 
Zemljišča 0 0 0 0 0 0 
Zgradbe 5.771.121 63.158 106.036 401.277 3.828.654 1.371.996 
Oprema 3.949.808 299.805 4.863 2.499.197 466.917 679.026 
Naložbene nepremičnine 484.775 43.871 7.175 218.827 138.764 76.138 
Skupaj popravek vrednosti 10.346.918 408.199 118.297 3.165.152 4.503.656 2.151.614 

 
NEODPISANA VREDNOST       
Neopredmetena osnovna sredstva 22.337 1.500 245 11.532 6.022 3.038 
Zemljišča 3.463.521 23.407 14.586 254.597 2.354.131 816.800 
Zgradbe 3.443.984 28.414 21.623 328.631 2.129.867 935.449 
Oprema 1.681.866 160.684 1.513 844.286 305.570 369.813 
Naložbene nepremičnine 901.639 10.214 1.670 50.939 621.057 217.759 
Skupaj neodpisana vrednost 9.513.347 224.219 39.637 1.489.985 5.416.647 2.342.859 
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Bilanca stanja po SRS 35      
 
V skladu s SRS 35.34 smo izdelali bilanco stanja tako, da smo sredstva in obveznosti v večji meri prisodili posameznim dejavnostim neposredno, ostale 
postavke pa s pomočjo ključev, ki jih pojasnjujemo v nadaljevanju. 

v tisoč SIT 

 Bilanca stanja 31.12.2006 
Čiščenje javnih 

površin 
Vzdrževanje 

javnih sanitarij 
Zbiranje in 

prevoz odpadkov 

Odlaganje 
komunalnih 
odpadkov 

Druge 
gospodarske 
dejavnosti 

 SREDSTVA 13.303.099 321.094 41.933 1.777.724 7.099.899 4.062.449 
A. Dolgoročna sredstva 10.171.510 224.220 39.639 1.490.001 5.657.467 2.760.183 
I. Neopredmetena dolg. sredstva in dolg.AČR 22.373 1.503 246 11.549 6.032 3.043 
II. Opredmetena osnovna sredstva 9.247.320 212.505 37.723 1.427.514 5.030.288 2.539.290 
III
. 

Naložbene nepremičnine 901.639 10.212 1.670 50.938 621.058 217.761 
IV
. 

Dolgoročne finančne naložbe 178 0 0 0 89 89 
B. Kratkoročna sredstva 3.114.069 95.331 2.025 281.090 1.436.370 1.299.253 
II. Zaloge 50.103 1.394 507 39.198 6.374 2.630 
III
. 

Kratkoročne finančne naložbe 2.295.076 0 0 0 1.149.145 1.145.931 
IV
. 

Kratkoročne poslovne terjatve 732.807 93.937 1.518 241.727 262.859 132.766 
V. Denarna sredstva  36.083 0 0 165 17.992 17.926 
C. Aktivne časovne razmejitve  17.520 1.543 269 6.633 6.062 3.013 
 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 13.303.099 74.107 8.642 1.675.692 7.426.081 4.118.577 

A. Kapital 8.425.785 -37.171 -13.481 1.088.473 4.520.177 2.867.787 
I. Vpoklicani kapital 2.953.120 69.398 21.558 461.277 1.676.080 724.807 
II. Kapitalske rezerve 4.527.303 106.392 33.049 707.165 2.569.528 1.111.169 
III
. 

Rezerve iz dobička  795.350 -163.488 -48.614 31.603 260.125 715.724 
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta  150.012 -49.473 -19.474 -111.572 14.444 316.087 
B. Rezervacije in dolgoročne PČR 491.523 37.064 14.376 193.862 154.583 91.638 
C. Dolgoročne obveznosti 3.580.697 4.976 0 102.454 2.486.658 986.609 
Č. Kratkoročne obveznost 716.479 66.076 6.693 275.790 255.583 112.337 
D. Pasivne časovne razmejitve 88.615 3.162 1.054 15.113 9.080 60.206 
 Obveznosti po SRS 35 382.310 246.987 33.291 102.032   
 Terjatve po SRS 35 382.310   326.182 56.128 
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Sodila za razdelitev splošni stroškov 
 

v %                                                                                                                          

Zap. 
št. KLJUČ 

Zbiranje in 
prevoz kom. 
odpadkov 

Odlaganje 
(kom.+nekom.) 

odpadkov 

Čiščenje 
javnih 
površin 

Vzdrževanje 
javnih 
sanitarij 

Proizvodnja 
električne 
energije 

Plakatiranje 

1. 
Neposredni prihodki 
od prodaje 45,14 38,35 9,05 1,48 5,62 0,36 

2. Prosti denarni tok 0,00 87,50 0,00 0,00 10,89 1,61 

3. 
Opredmetena osnovna 
sredstva 15,62 76,04 2,35 0,73 5,21 0,05 

4. 
Št.opravljenih ur 
(remont) 73,45 11,78 14,49 0,04 0,15 0,09 

 
 
1. Ključ, izračunan na podlagi neposrednih prihodkov od prodaje, se uporablja za razdelitev 
splošnih stroškov, odhodkov in prihodkov strokovnih služb, vodstva delovnih enot9 ter za 
razdelitev sredstev in obveznosti do virov sredstev razen dolgoročnih in kratkoročnih finančnih 
naložb, denarnih sredstev in vpoklicanega kapitala. 
 
2. Ključ prosti denarni tok, ki je izračunan kot razlika med investicijskimi vlaganji ter odplačili 
kredita in viri financiranja – zunanjimi (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov, nepovratna sredstva Ministrstva za okolje in prostor ter proračunska 
sredstva MOL-a) in med lastnimi (amortizacija zmanjšana za porabo in odpravo dolgoročnih 
rezervacij, dobiček oziroma izguba) iz podatkov obdobja 2001-2005, se uporablja za razdelitev 
prihodkov od obresti od depozitov in od avista sredstev,  kratkoročnih in  dolgoročnih finančnih 
naložb ter denarnih sredstev. 
 
3. Ključ opredmetena osnovna sredstva, ki je izračunan kot opredmetena osnovna sredstva 
dejavnosti in po ključu pripisana osnovna sredstva, zmanjšana za opredmetena osnovna sredstva 
v gradnji in izdelavi, se uporablja za razdelitev vpoklicanega kapitala in kapitalskih rezerv. 
 
4. Stroški materiala in storitev DE Remont, ki se evidentirajo na delovni nalog, bremenijo 
posamezno stroškovno mesto oziroma dejavnost neposredno. Ostali stroški, odhodki in prihodki 
delovne enote remont pa se na posamezna stroškovna mesta delijo na podlagi opravljenih ur.  
 
Za razdelitev gospodarskih kategorij dejavnosti odlaganja odpadkov na dejavnost odlaganja 
komunalnih odpadkov in dejavnost odlaganja nekomunalnih odpadkov in komunalnih odpadkov 
iz občina nedružbenic so uporabljeni naslednji ključi: 

                          v % 
Zap. 
št. 

KLJUČ 
Odlaganje komunalnih 

odpadkov 
Odlaganje nekom. odp. in kom. 

odp. z občin nedružbenic 

1. 
Prihodki odlaganja kom. odp. ter nekom.odp. 
in kom.odp. iz občin nedružbenic 61,33 38,67 

2. Masa odpadkov 74,64 25,36 

3. Prosti denarni tok 57,22 42,78 

 
1. Ključ, izračunan na podlagi prihodkov odlaganja komunalnih odpadkov ter odlaganja 
nekomunalnih odpadkov in komunalnih odpadkov iz občin nedružbenic, se uporablja za 

                                                 
9 Ključ, delež  neposrednih  prihodkov od prodaje posamezne dejavnosti znotraj delovne enote. 
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razdelitev prihodkov in odhodkov dejavnosti odlaganja razen  prihodkov od obresti od depozitov 
in od avista sredstev, ki se delijo na podlagi ključa tč.3. 
 
2. Ključ, izračunan na podlagi mase odpadkov, se uporablja za razdelitev stroškov  ter sredstev 
in obveznosti do virov sredstev dejavnosti odlaganja odpadkov razen dolgoročnih in 
kratkoročnih finančnih naložb, denarnih sredstev.  
 
3. Ključ, prosti denarni tok se uporablja za razdelitev prihodkov od obresti od depozitov in od 
avista sredstev,  kratkoročnih in  dolgoročnih finančnih naložb ter denarnih sredstev. 
 
 
Podbilanci stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev  
 
Bilanca stanja javnega podjetja predstavlja seštevek podbilance sredstev javnega podjetja in 
obveznosti do njihovih virov ter podbilance sredstev v upravljanju in obveznosti do njihovih 
virov, pri čemer so razmerja med obema podbilancama izključena. Podbilanca sredstev v 
upravljanju in obveznosti do njihovih virov je prikazana ločeno za vsako občino posebej za 
osnovna sredstva, ki so v upravljanju pri javnem podjetju. Podbilanca sredstev javnega podjetja 
in obveznosti do njihovih virov pa omogoča vpogled v dejansko finančno stanje javnega 
podjetja.  
 
 
Podbilanca stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev v upravljanju lokalnih 
skupnosti 
 
Z vsemi lokalnimi skupnostmi, ki odlagajo odpadke na odlagališču Barje, so podpisane pogodbe 
o ravnanju z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Z občinami 
družbenicami JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., so podpisane dolgoročne pogodbe, 
občine Vrhnika, Borovnica, Kamnik, Komenda in Vodice okoljsko dajatev nakazujejo občinam 
družbenicam. 
 
Iz podbilance (točka c. med sredstvi) je razvidno, da je podjetje od lokalnih skupnosti prejelo več 
sredstev, kot jih je porabilo za vlaganja v infrastrukturo v višini 502.828 tisoč SIT, ker podjetje v 
letih 2005-2006 ni črpalo dolgoročnih obveznosti do lokalnih skupnosti za obračunano 
amortizacijo. Za leto 2006 je obračunana amortizacija, katera ne zmanjšuje vrednosti 
dolgoročnih poslovnih obveznosti, v višini 333.425 tisoč SIT.  
 
Pregled oblikovanja in črpanja virov sredstev za investicije v osnovna sredstva v 
upravljanju lokalnih skupnosti 

                                                                                                                                                    v tisoč SIT 

Začetno stanje prostih virov sredstev na dan 1.1.2006 210.847 

Povečanje virov sredstev:  

Obračunani stroški amortizacije v letu 2006 333.425 

Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 570.872 

Skupaj povečanje virov sredstev 904.297 

Zmanjšanje virov sredstev:  

Poraba za investicije 612.312 

Skupaj zmanjšanje virov sredstev 612.312 

Prosti viri sredstev za investicije na dan 31.12.2006 502.828 
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Kot je razvidno iz preglednice gibanja virov za financiranje investicij v osnovna sredstva 
lokalnih skupnosti, so se viri oblikovali iz naslova pobrane okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odlaganja odpadkov v skupni višini 570.872 tisoč SIT. Poleg tega je podjetje v letu 
2006 iz naslova zbranih sredstev amortizacije povečalo razpoložljive vire sredstev v upravljanju 
v višini 333.425 tisoč SIT. 
Vsa sredstva, ki so bila zbrana tekom leta 2006, izkazujemo med opredmetenimi osnovnimi 
sredstvi v gradnji in izdelavi, skupaj z vloženimi sredstvi v izgradnjo odlagališča Barje in 
pripadajočo opremo. 
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Podbilanca stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev v upravljanju lokalnih skupnosti na dan 31. 12. 2006 
 

 v tisoč SIT 

 
Podbilanca stanja lokalnih 
skupnosti 

MOL DOL HORJUL MEDVODE 
DOBROVA-
POLH.GRAD 

BREZOVICA IG ŠKOFLJICA 
VELIKE 
LAŠČE Skupaj 

  SREDSTVA 2.816.300 33.906 17.732 108.356 42.849 60.396 41.269 46.802 16.020 3.183.630 

A. Dolgoročna sredstva 2.373.061 28.460 14.822 90.830 35.778 50.520 34.550 39.276 13.505 2.680.802 

  Neopredmetena osnovna sredstva 1.187 15 9 47 23 30 21 22 7 1.361 
1. Dolg.premoženjske pravice 1.187 15 9 47 23 30 21 22 7 1.361 

 Opredmetena osnovna sredstva 2.371.874 28.445 14.813 90.783 35.755 50.490 34.529 39.254 13.498 2.679.441 

1. Zemljišča in zgradbe  1.670.754 20.428 10.870 65.584 26.410 36.919 25.169 28.297 9.480 1.893.911 

a)  Zgradbe 1.670.754 20.428 10.870 65.584 26.410 36.919 25.169 28.297 9.480 1.893.911 

2. Proizvajalne naprave in stroji 309.714 3.573 1.843 11.514 4.382 6.380 4.429 5.088 1.824 348.747 

3. Predujmi 247.958 2.702 1.325 8663 3.133 4.441 3.038 3.630 1.366 276.256 

4. Opredm.osn.sred.v gradnji in izd. 143.448 1.742 775 5.022 1.830 2.750 1.893 2.239 828 160.527 

B. Gibljiva sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

443.239 5.446 2.910 17.526 7.071 9.876 6.719 7.526 2.515 502.828 

  OBVEZNOSTI DO VIROV 
SREDSTEV 

2.816.300 33.906 17.732 108.356 42.849 60.396 41.269 46.802 16.020 3.183.630 

A. Dolgoročne poslovne obveznosti  2.816.300 33.906 17.732 108.356 42.849 60.396 41.269 46.802 16.020 3.183.630 

2. Dolg. posl. obveznosti za nabavo 
opredmetenih osnovnih sredstev v 
upravljanju  

2.816.300 33.906 17.732 108.356 42.849 60.396 41.269 46.802 16.020 3.183.630 

c)  Dolg. posl. obveznosti za sredstva, 
prejeta v upravljanje od lokalnih 
skupnosti 

2.816.300 33.906 17.732 108.356 42.849 60.396 41.269 46.802 16.020 3.183.630 

B. Kratkoročne obveznosti  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Obveznosti iz naslova uporabe 
sredstev v lasti javnega podjetja za 
financiranje sred. lokalnih 
skupnosti v upravljanju 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Podbilanca sredstev in obveznosti do virov sredstev v lasti podjetja 
 

v tisoč SIT 

 Podbilanca stanja v lasti podjetja 31.12.2006 01.01.2006 
(po SRS 2006) 

31.12.2005 
(po SRS 2001) 

Indeks 
31.12.06 
01.01.06 

 SREDSTVA 10.622.297 10.263.337 10.263.337 103,5 

A. Dolgoročna sredstva 7.490.708 7.549.702 7.549.702 99,2 

I. Neopredmetena dolg. sredstva in dolgoroč. aktivne ČR  21.012 9.239 9.239 227,4 

1. Dolgoročne premoženjske pravice  20.976 9.239 9.239 227,0 

5. Druge dolgoročne časovne razmejitve 36 0 0 - 

II. Opredmetena osnovna sredstva 6.567.879 6.609.760 7.522.018 99,4 

1. Zemljišča in zgradbe 5.013.596 5.136.350 6.048.608 97,6 

a) Zemljišča  3.463.521 3.463.521 4.321.207 100,0 

b) Zgradbe  1.550.075 1.672.829 1.727.401 92,7 

2. Proizvajalne naprave in stroji  1.328.150 1.379.268 1.379.268 96,3 

3. Druge naprave in oprema  4.969 6.426 6.426 77,3 

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo  221.164 87.716 87.716 252,1 

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 165.913 87.716 87.716 189,2 

b) Predujmi za pridobitev opredm.osnovnih sredstev 55.251 0 0 - 

III. Naložbene nepremičnine 901.639 912.258 0 98,8 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 178 18.445 18.445 1,0 

1. Dolgoročne naložbe razen posojil 0 18.227 18.227 - 

č) Druge dolgoročne finančne naložbe 0 18.227 18.227 - 

2. Dolgoročna posojila 178 218 218 81,7 

b) Dolgoročna posojil drugim 178 218 218 81,7 

VI. Odložene terjatve za davek 0 0 0 - 

B. Kratkoročna sredstva 3.114.069 2.712.147 2.712.147 114,8 

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

II. Zaloge 50.103 34.992 34.992 143,2 

1. Material  50.103 34.992 34.992 143,2 

III. Kratkoročne finančne naložbe 2.295.076 1.860.040 1.860.040 123,4 

2. Kratkoročna posojila 2.295.076 1.860.040 1.860.040 123,4 

b) Kratkoročna posojila drugim 2.295.076 1.860.040 1.860.040 123,4 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 732.807 791.319 791.319 92,6 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 7.098 5.700 5.700 124,5 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  596.054 621.301 621.301 95,9 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 129.655 164.318 164.318 78,9 

V. Denarna sredstva  36.083 25.796 25.796 139,9 

C. Aktivne časovne razmejitve  17.520 1.488 1.488 1177,4 

Č. Terj. iz naslova upor. sr. podj.za financiranje 
sredstev v upravljanju 

0 0 0 - 
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v tisoč SIT 

 Podbilanca stanja v lasti podjetja 31.12.2006 01.01.2006 
(po SRS 2006) 

31.12.2005 
(po SRS 2001) 

Indeks 
31.12.06 
01.01.06 

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 10.622.297 10.263.337 10.263.337 103,5 

A. Kapital 8.425.785 8.267.878 8.508.852 101,9 

I. Vpoklicani kapital 2.953.120 2.953.120 2.953.120 100,0 

1. Osnovni kapital  2.953.120 2.953.120 2.953.120 100,0 

II. Kapitalske rezerve 4.527.303 4.527.303 4.527.303 100,0 

III. Rezerve iz dobička  795.350 664.768 664.768 119,6 

1. Zakonske rezerve 59.017 51.122 51.122 115,4 

4. Druge rezerve iz dobička  736.333 613.646 613.646 120,0 

V. Čisti poslovni izid poslovnega leta  150.012 122.687 363.661 122,3 

B. Rezervacije in dolgoroč. pasivne časovne razmejitve 491.523 492.975 252.001 99,7 

1.  Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 241.926 240.974 0 100,4 

2. Druge rezervacije 25.520 7.669 7.669 332,8 

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 224.077 244.332 244.332 91,7 

C. Dolgoročne obveznosti 397.067 542.565 542.565 73,2 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 397.067 542.565 542.565 73,2 

1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 248.823 368.346 368.346 67,6 

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 148.244 174.219 174.219 85,1 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 0 - 

5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 0 - 

III. Odložene obveznosti za davek 0 0 0 - 

Č. Kratkoročne obveznosti 716.479 721.959 721.959 99,2 

I. Obveznosti vključene v skupine za odtujitev 0 0 0 - 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 164.142 163.423 163.423 100,4 

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 134.312 134.312 134.312 100,0 

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 29.830 29.111 29.111 102,5 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 552.337 558.536 558.536 98,9 

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 4.871 5.894 5.894 82,6 

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 311.723 329.530 329.530 94,6 
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi 

predujmov 
17 6 6 283,3 

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 235.726 223.106 223.106 105,7 

D. Pasivne časovne razmejitve 88.615 27.113 27.113 326,8 

E. 
Obv.iz naslova upor.sred.v upravlj.za fin.sr.v lasti 
podjetja 

502.828 210.847 210.847 238,5 
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 3.4. IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE 
 
 
Snaga, d.o.o. pri svojem poslovanju v letu 2006 ni sprejela in uporabljala nobenega 
posebnega kodeksa. Podjetje upošteva vse veljavne predpise in se pri svojem delu drži 
splošno veljavnih etičnih in moralnih norm. 
 
Direktor potrjuje računovodske izkaze Snage, d.o.o. ter uporabljene računovodske usmeritve 
in pojasnila k izkazom za leto, končano na dan 31. decembra 2006, na straneh od 68 do 105     
Letnega poročila. 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 18.4.2007   
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3.5. REVIZORJEVO POROČILO  
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