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

 
 
 
Glavni fizični in finančni podatki  

 

 

KAZALCI 
Sprememba 
načrta 2009 

Načrt  
2008 

Leto       
2008 

Leto        
2007 

Leto       
2006 

      

Zbiranje in prevoz odpadkov (masa v tonah) 213.091 204.859 211.994 214.539 198.065 

- Snaga1, d.o.o.  152.890 145.117 167.259 151.820 147.493 

- Ostali  60.201 59.742 44.735 62.719 50.572 

Od tega ločeno zbrani odpadki  30.600 23.782 28.954 22.637 15.275 

Ločeno zbrani / vsi zbrani (deleţ v %) 14,4 11,6 13,7 10,6 7,7 

        

Odlaganje odpadkov (masa v tonah)        

Sprejeti na odlagališče Barje  182.491 181.077 183.040 191.902 182.790 

Odloţeni odpadki 176.653 175.440 176.068 185.483 178.239 

Izločeni odpadki 5.838 5.637 6.972 6.419 4.551 

Izločeni / sprejeti (deleţ v %) 3,2 3,1 3,8 3,3 2,5 

        

Snovna izraba odpadkov  
(ločeno zbrani in izločeni/vsi zbrani - v %) 

17,1 14,4 16,9 13,5 10,0 

        

Čiščenje javnih površin (v urah)        

Storitve urejanja in čiščenja občinskih cest – GJS  113.354 96.169 103.921 110.870 87.417 

      

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

Bilančna vsota  65.674.137 55.667.988 59.775.698 55.718.376 55.512.846 

Neopredmetena in opredmetena sredstva, naloţbene 
nepremičnine 

52.080.138 47.947.615 43.072.978 40.932.727 42.444.207 

Finančne naloţbe 8.066.062 3.283.833 11.600.900 9.301.099 9.577.925 

Terjatve 4.450.000 3.712.743 4.224.015 3.910.323 3.057.951 

Zaloge, denar. sred. in krat. AČR 1.077.937 723.797 877.805 1.574.227 432.763 

Kapital 22.801.760 31.596.327 33.908.868 33.814.159 35.160.177 

Rezervacije in dolgoroč. pasivne časovne razmejitve 3.476.291 2.775.261 3.291.823 2.511.848 2.051.085 

Obveznosti in kratkoročne PČR 39.396.086 21.296.400 22.575.007 19.392.369 18.301.584 

      

Iz izkaza poslovnega izida za leto (zneski v EUR)        

Prihodki iz poslovanja 24.744.502 21.411.791 22.079.514 20.971.242 17.688.547 

Odhodki iz poslovanja 27.709.003 22.669.584 22.418.857 19.045.798 16.968.888 

Rezultat iz poslovanja  (EBIT) -2.964.501 -1.257.793 -339.343 1.925.444 719.659 

Čisti dobiček/izguba poslovnega leta  -2.614.849 -1.042.145 94.709 1.859.079 658.937 

      

Kazalniki poslovanja podjetja      

Gospodarnost iz poslovanja 0,89 0,94 0,98 1,10 1,04 

      

Število zaposlenih – iz ur - - 434,4 407,2 377,3 

Število zaposlenih – stanje na koncu leta 485 446 454 449 393 

 

                                                 
1 Dejavnost zbiranja in prevoza odpadkov in dejavnost čiščenja javnih površin 
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1. UVOD 
 
 

1.1. Predstavitev podjetja 
 
 
Naslov podjetja  
 
Snaga Javno podjetje d.o.o. 
(skrajšano Snaga, d.o.o.) 
Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana 
  
Tel.:  01 47 79 600 
Faks: 01 47 79 713 
Elektronska pošta: snagalj@snaga.si 
Spletni portal: http://www.snaga.si/ 
 
Identifikacijska številka za DDV: SI30543517 
Matična številka: 5015545 
Številka vpisa v sodni register: 1/07748/00 
 
Transakcijska računa: 02924-0020286671 (NLB d.d.) 
                                05100-8010486080 (Abanka) 
Šifra dejavnosti: 38.110 
Osnovni kapital: 10.464.964,75 EUR 
 
 
Struktura lastništva 
 
Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana (v nadaljevanju: Snaga Ljubljana) je povezana v 
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., druţbo za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji 
(v nadaljevanju: JHL), ki je tudi 100-odstotna lastnica podjetja.  
Na podlagi delitvene bilance so na seji skupščine druţbenikov dne 14.6.2001 pravni 
nasledniki Mesta Ljubljane sprejeli druţbeno pogodbo, s katero so bili določeni poslovni 
deleţi Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in devetih primestnih občin: Brezovica, 
Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in 
Vodice v osnovnem kapitalu Holdinga Ljubljana, d.o.o. Občina Vodice je v istem letu Mestni 
občini Ljubljana prodala svoj poslovni deleţ, v letu 2007 pa sta poslovni deleţ prodali še 
občini Velike Lašče ter Ig, in sicer s pogodbo o odsvojitvi poslovnega deleţa z določilom, da 
se 31.12.2007 šteje za dan prenosa poslovnega deleţa. 
 
Na dan 31.12.2008 sestavljajo osnovni kapital Javnega holdinga osnovni vloţki naslednjih 
druţbenikov:  
 

Mestna občina Ljubljana 132.243.381,56 EUR 87,32 % 

Občina Medvode 5.815.558,69 EUR 3,84 % 

Občina Brezovica 4.179.932,81 EUR 2,76 % 

Občina Dobrova – Polhov Gradec 3.271.251,77 EUR 2,16 % 

Občina Škofljica 2.726.043,14 EUR 1,80 % 

Občina Dol pri Ljubljani 1.908.230,20 EUR 1,26 % 

Občina Horjul 1.302.442,83 EUR 0,86 % 

SKUPAJ 151.446.841,00 EUR 100,00 % 

 

mailto:snagalj@snaga.si
http://www.snaga.si/
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Podatki o obvladujočem podjetju 
 
Snaga Ljubljana je v 100-odstotni lasti druţbe JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. in je 
vključena v skupino javnih podjetij, ki so v lasti navedenega obvladujočega podjetja. Skupino 
javnih podjetij sestavljajo: 
 Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., 
 JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., 
 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o., 
 SNAGA Javno podjetje d.o.o. 

 
Konsolidirano letno poročilo je mogoče pridobiti na sedeţu obvladujoče druţbe JAVNI 
HOLDING Ljubljana, d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana. 
 
 
Organi vodenja in upravljanja 
 
Direktor podjetja 
Janko Kramţar, univ. dipl. ekon. 
 
Nadzorni svet podjetja 
Vodenje poslovanja podjetja je v letu 2008 nadziral nadzorni svet Snage Ljubljana v sestavi: 

- Vasja Butina, predsednik, 
- Marko Bokal, namestnik, 
- Dr. Marko Notar, član, 
- Franc Hrovat, član, 
- Ivan Erklavec, član - predstavnik delavcev, 
- Marija Rutter, članica - predstavnica delavcev. 

 
 
Zgodovina  podjetja 
 
Zametki podjetja Snaga Ljubljana segajo v čas prve svetovne vojne, ko je tedanji Občinski 
svet Ljubljane ustanovil podjetje Mestne voţnje. Podjetje je po sedeţu na Povšetovi ulici 
kmalu dobilo domače ime Mestna pristava (znano je bilo tudi kot Mestna priprega), osrednji 
namen njegove ustanovitve pa je bilo izvajanje prevozov za mestna podjetja po Ljubljani. 
Poleg prevozov, ki so jih do tedaj za visoke cene opravljali zasebniki, so pri Mestni voţnji za 
podjetja in občinske urade izvajali tudi druga dela, kot so odvoz odpadkov, škropljenje 
makadamskih cest in pluţenje cest. Podjetje se je kmalu lahko pohvalilo z velikim številom 
konj in vozov, uredili pa so si tudi lastne delavnice – kovaško, kolarsko, sedlarsko in 
mehanično delavnico. 
 
Razvoj podjetja je bil vselej tesno povezan s potrebami mesta, ki se jim je prilagajala tudi 
njegova dejavnost. Poleg pobiranja in odlaganja odpadkov so svojo dejavnost razširili na 
čiščenje javnih površin, vzdrţevanje javnih stranišč ter gospodarjenje s kmetijskimi 
površinami.  
Gospodarske in politične razmere v mestu in širše so botrovale spremembam statusa in 
dejavnosti podjetja. To se je iz Mestnih voţenj preimenovalo v TOZD Javna higiena, ki je 
deloval v okviru Komunalnega podjetja Ljubljana (KPL), leta 1990 pa se je ustanovilo Javno 
podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana. Leta 1994 je mesto Ljubljana ustanovilo druţbo za 
upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji Holding mesta Ljubljana. Javno podjetje 
Snaga, d.o.o., Ljubljana je danes del holdinga, s katerim skuša mesto zagotoviti gospodarno 
in učinkovito izvajanje obveznih gospodarskih javnih sluţb v prestolnici. 
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Poslanstvo podjetja 
 

Nudimo najkvalitetnejše storitve na področju ravnanja z odpadki in čiščenja javnih površin za 
primerno ceno. Zadovoljevanje potreb naših strank je naša najvišja prioriteta. 

 
Vizija 

 
Ţelimo biti najboljši. 

 
Politika kakovosti 

 
Stranka 

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

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

Storitev 
Skrbimo za zanesljivo, pravočasno in racionalno opravljanje naših storitev  
 

Slogan 
 
Dokaz več, da smo na tem področju najboljši in ponosni, je tudi naš slogan, ki je bil po 
izboru revije Marketing magazin izbran za drugi najboljši slovenski slogan desetletja: 

 
 
Pomembnejši dogodki v letu 2008 
 
 Statusne spremembe                              
 
1. Skupščina Javnega holdinga je dne 6.6.2008 sprejela soglasje k predlaganemu sklepu o 

rednem zmanjšanju osnovnega kapitala javnega podjetja Snaga, d.o.o., Ljubljana v višini 
3.253.865,80 EUR, zaradi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani, ki mora nepremičnino – del 
zemljišč odlagališča Barje - vknjiţeno v osnovnem kapitalu javnega podjetja, prenesti 
Mestni občini Ljubljana in le–ta po končanem postopku nazaj javnemu podjetju v 
upravljanje. Podjetje Snaga Ljubljana vodi vse predpisane postopke v zvezi s tem. 

 
2. S ciljem povezovanja in poenotenja delovnih procesov in informatike javnih podjetij in 

JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. sta Skupščina Javnega Holdinga Ljubljana in Svet 
ustanoviteljev javnih podjetij 2. oktobra 2008 potrdila model strateškega holdinga, ki 
temelji na usklajenem strateškem vodenju in vodenju skupnih investicij ter enotnem 
izvajanju podpornih dejavnosti, kot so nabava in javna naročila, računovodstvo in 
finance, pravne, kadrovske in splošne zadeve, odnosi z uporabniki in javnostjo ter 
informatika. Prvi korak do sprejete oblike organiziranosti je bila zdruţitev pravnih sluţb in 
sluţb za javna naročila, ki se je izvedla s 1. januarjem 2009. Reorganizacija mora biti v 
celoti zaključena najkasneje do 1.1.2010. 
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 Izvedba projektov 
 
1. V letu 2008 so se nadaljevale aktivnosti v zvezi z nadgradnjo Regijskega centra za 

ravnanje z odpadki (v nadaljevanju: RCERO). V zadnjem trimesečju leta 2008 se je 
začela izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja in objekta čistilne naprave. Izgradnja 
odlagalnega polja bo predvidoma končana septembra 2009, izgradnja čistilne naprave pa 
aprila 2010. Pri objektih za obdelavo odpadkov se je izdelovala in v glavnem tudi 
dokončala izdelava razpisne dokumentacije, ki je v pregledu na Ministrstvu za okolje in 
prostor. Javno naročilo bo objavljeno predvidoma aprila 2009. 
  

2. V letu 2008 so bile v MOL urejene in prevzete 203 lokacije za zbiralnice, v centru mesta 
pa zgrajenih 9 podzemnih zbiralnic.  

 
3. Prav tako smo v MOL septembra 2008 pričeli s postopnim izvajanjem gospodarske javne 

sluţbe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin, s ciljem zdruţiti storitev urejanja in 
čiščenja občinskih cest in urejanja in čiščenja javnih zelenih površin ter s tem doseči 
sinergijo pri čiščenju vseh javnih površin. 
 

4. S 1.1.2008 je Snaga Ljubljana prenovila informacijski sistem z novo enotno programsko 
rešitvijo (v nadaljevanju: ERP) za podporne in temeljne procese.  
 
 

 Poslovanje podjetja 
 
1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana je dne 20.12.2007 sprejel Odlok o proračunu MOL za 

leto 2008 in 30.6.2008 Odlok o rebalansu proračuna za leto 2008 in s tem tudi višino 
proračunskih sredstev, namenjenih pokrivanju stroškov urejanja in čiščenja javnih površin 
in urejanja javnih sanitarij. 

 
2. Decembra 2008 je Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JHL sprejel predlog 

spremembe poslovnega načrta Snage Ljubljana za leto 2009 in predlog investicijskega 
načrta Snage za leto 2010. Novembra 2008 je nadzorni svet Snage Ljubljana obravnaval 
strateški načrt podjetja za obdobje 2009-2013. 

 
3. V zvezi s financiranjem ţe izvedenih del za RCERO so lokalne skupnosti dne 2.4.2008 

podpisale pogodbo o poravnavi obveznosti za zaloţena sredstva Snage Ljubljana. 
 
4. Marca 2008 je bila s strani certifikacijske hiše Bureau Veritas uspešno opravljena 

recertifikacija standarda kakovosti ISO 9001:2000 za procese: zbiranje in odvaţanje 
komunalnih in bioloških odpadkov, odlaganje ostankov komunalnih in bioloških odpadkov, 
javna snaga in čiščenje javnih površin, vzdrţevanje javnih sanitarij, plakatiranje in 
avtoservis. 

 
5. Od meseca junija 2008 poteka revizija Računskega sodišča RS s ciljem revidiranja 

smotrnosti poslovanja z ločenim zbiranjem in ravnanjem z odpadki ter odpadno 
embalaţo. Poleg Snage Ljubljana se revidira še Snaga Maribor, Komunala Novo Mesto, 
Komunalno podjetje Vrhnika, SIMBIO Celje, JPK Slovenske Konjice in Ministrstvo za 
okolje in prostor. Zaključek revizije bo predvidoma v sredini leta 2009. 
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1.2. Poročilo direktorja 
 

 

Spoštovani! 

 

Leto 2008 je bilo v marsičem za Snago uspešno leto. 

 

Razvojni načrti, ki so nujen pogoj za dolgoročen obstoj podjetja, postajajo stvarnost, četudi 

so še pred leti izgledali zelo oddaljeni. Nadgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki 

je navkljub zahtevnim postopkom iz faze načrtovanja prešla v fazo izvedbe. V okviru tega 

projekta smo v letu 2008 začeli z izgradnjo novega deponijskega polja ter oddali dela za 

izgradnjo prepotrebne čistilne naprave za izcedne vode. Oddaja del za objekte in predelavo 

odpadkov v letu 2009 pa bo zagotovila osrednji slovenski regiji dolgoročno rešitev na 

področju ravnanja z odpadki in Snago Ljubljana utrdila kot izvajalca, ki obvladuje vse faze 

tega procesa.  

 

Prelomna je tudi uvedba zbiranja odpadkov v podzemnih zbiralnicah in odločitev o širitvi tega 

sistema. Po eni strani gre za najnaprednejšo storitev ta trenutek, ki jo uvajamo med prvimi v 

Evropi, po drugi strani pa si nabiramo izkušnje s tehnologijo praznjenja teh zabojnikov. Ta 

tehnologija bi v bodočnosti lahko prevzela prevladujočo vlogo glede na obstoječo in 

omogočila tudi drugačen način obračuna. 

 

Tudi odločitev lastnikov, da poverijo vzdrţevanje zelenih površin Snagi Ljubljana, je po moji 

oceni strateškega pomena. Pomeni tako priznanje za dosedanje delo ter vodi v poenotenje 

sistema čiščenja javnih površin v Ljubljani, ki je predpogoj za dvig kvalitete. Ta korak je tudi 

skladen s strateško usmeritvijo Snage Ljubljana o širitvi dejavnosti in nakazuje tudi nekatere 

bodoče odločitve. 

 

Z zamenjavo obstoječega informacijskega sistema in uvedbo enotne programske rešitve s 

1.1.2008 smo Snagi Ljubljana zagotovili konkurenčno prednost in boljše obvladovanje 

temeljnih procesov. Hkrati nam daje moţnost za obvladovanje sprememb našega poslovanja 

v prihodnosti. 

 

Seveda pa zaradi teh načrtov ne smemo pozabiti, da smo tukaj zaradi naših strank, ki 

vsakodnevno ocenjujejo naše delo. Rast povprečne ocene zadovoljstva z našimi storitvami in 

zmanjšanje števila reklamacij v leto 2008 kaţe, da tega tudi nismo pozabili. Naše 

vsakodnevno vodilo pri delu je, da si naše stranke zasluţijo samo najboljše. Nenazadnje to 

potrjuje tudi prenovljena vizija našega podjetja »Hočemo biti najboljši«.  

 

Še posebej sem ponosen, da smo v letu 2008 presegli praktično vse cilje na področju 

povečanja deleţa neodloţenih odpadkov. Do zagotovitve ustrezne predelave odpadkov 

povečujemo ta deleţ predvsem z povečevanjem ločeno zbranih odpadkov. Več kot smo 

načrtovali, smo zbrali biorazgradljivih odpadkov, nevarnih odpadkov, več ločeno zbranih 

frakcij smo zbrali na zbiralnicah (eko otokih) in na zbirnem centru, več smo jih izločili na 
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odlagališču. Skupno smo tako ločeno zbrali in izločili skoraj 36.000 t odpadkov, ki bi drugače 

končali na odlagališču. Pri tem gre vse priznanje uporabnikom naših storitev, ki smo jih 

skušali kar najbolj informirati in spodbuditi k ločevanju – tudi z uvedbo nagradne igre, ki jo 

nadaljujemo v letu 2009. 

 

V svojem nagovoru se ne morem izogniti tudi pojavu finančne in gospodarske krize, posledic 

katere še ni dokončno mogoče oceniti. Ni mogoče zanikati, da je poloţaj Snage Ljubljana 

manj izpostavljen učinkom te krize. Vendar pa nas to dejstvo ne odvezuje odgovornega 

ravnanja in sprejemanja ustreznih ukrepov. Te ukrepe smo izvajali predvsem na področju 

obvladovanja stroškov (zmanjšanje boleznin, zmanjšanje porabe goriva..) in zagotavljanja 

kvalitete storitev. Podpovprečni deleţ stroškov podpornih procesov in zaposlenih v podpornih 

procesih je bil glavni razlog, da smo poslovno leto kljub načrtovani izgubi in ob 

nespremenjenih cenah naših storitev zaključili pozitivno. Kvaliteto naših storitev pa 

zagotavljamo z vgraditvijo sistema za zagotavljanje kvalitete ISO 9001:2000 v naše 

vsakodnevno poslovanje. Znotraj podjetja skušamo skomunicirati, da ne smemo biti 

zadovoljni z doseţenim in se mora vsak od nas dnevno spraševati, kaj lahko naredi bolje. 

Zavedam se, da je tega komuniciranja še vedno premalo, zato izkoriščam tudi to priloţnost, 

da se vsem sodelavkam in sodelavcem zahvalim za opravljeno delo v letu 2008.         
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1.3. Poročilo nadzornega sveta                                                      
 
Na osnovi 282. člena Zakona o gospodarskih druţbah, nadzorni svet Snage, d.o.o. Ljubljana, 
podaja Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. poročilo, v 
katerem je predstavljeno delo nadzornega sveta, preveritev Letnega poročila skupaj z 
revizorjevim poročilom in predlog uporabe bilančnega dobička. 
 
 
 Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 
 
Nadzorni svet se je v letu 2008 sestal na 6 rednih sejah. V skladu z veljavno zakonodajo, 
aktom o ustanovitvi druţbe Snaga d.o.o. in poslovnikom o delu nadzornega sveta je nadzorni 
svet spremljal in nadzoroval poslovanje druţbe. Uprava druţbe mu je redno in pravočasno 
posredovala poročila o poslovanju in druge informacije, ki so podlaga za sprejemanje 
odločitev. Poleg tekočega informiranja o poslovanju druţbe je nadzorni svet obravnaval zlasti 
naslednje pomembnejše vsebine in dokumente: 

- strateški načrt podjetja za obdobje 2009 -2013, 
- letno poročilo za leto 2007, 
- spremembo poslovnega načrta za leto 2009, 
- kvartalna poročila o poslovanju in o realizaciji investicij v letu 2008, 
- informacije o poteku projekta RCERO ter 
- investicijsko dokumentacijo za investicije, ki se financirajo s sredstvi lokalnih 

skupnosti oziroma iz javnih financ. 
 
Nadzorni svet se je seznanil tudi z načrtovano reorganizacijo oziroma  zdruţitvijo posameznih 
podpornih procesov JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in povezanih javnih podjetij z 
oblikovanjem t.i. strateškega holdinga ter ob tem opozoril na nekatere pasti, ki bi jih 
nepremišljena oziroma ne dovolj pretehtana reorganizacija lahko povzročila, zlasti na oteţeno 
komuniciranje in odločanje ter  pomanjkanje poznavanja in upoštevanja specifik, ki so 
značilne za posamezne storitve oziroma dejavnosti, ki jih opravljajo različna javna podjetja. 
 
Na vseh sejah je nadzorni svet obravnaval tudi realizacijo sklepov prejšnjih sej. Vsi sklepi so 
bili v celoti realizirani. Na sejah sta sodelovala direktor druţbe in sekretar nadzornega sveta, 
pri posameznih obravnavanih gradivih pa so kot poročevalci sodelovali tudi strokovni 
sodelavci podjetja. 
Nadzorni svet ocenjuje, da je podjetje Snaga, d.o.o. v letu 2008 uspešno poslovalo, pri 
čemer je potrebno izpostaviti zlasti:  
1. da je poslovno leto 2008 zaključilo uspešno in doseglo pozitiven poslovni rezultat kljub 

podpovprečnim cenam storitev v primerjavi s cenami storitev v ostalih območjih Slovenije; 
ter brez dodatnih proračunskih sredstev uspelo realizirati vse pomembne zastavljene cilje, 

2. da povečuje deleţ neodloţenih odpadkov; 
3. razvojno naravnanost v okolju prijazno gospodarjenje z odpadki s širitvijo sistema zbiranja 

odpadkov v podzemnih zbiralnicah ter nadaljevanjem aktivnosti v okviru projekta 
nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki - RCERO, s katerim se bodo 
zmanjšale emisije (po uspešno izveden postopku javnega naročanja v letu 2008 so bila 
oddana dela za izgradnjo čistilne naprave za izcedne vode) in zniţal deleţ celotnega 
organskega ogljika ter bistveno zmanjšale tudi količine odloţenih odpadkov, istočasno pa 
zagotavljajo produkte, ki jih bo moţno uporabiti kot obnovljive energetske vire (predelava) 
in v okviru katerega je v letu 2008 pričelo z izgradnjo novega deponijskega polja; 

4. širitev izvajanja dejavnosti s pričetkom izvajanja nove storitve urejanja in vzdrţevanja 
zelenih površin in s tem poenotenja sistema čiščenja vseh javnih površin v MOL;  
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5. usmerjenost v ustvarjanje prijaznega in učinkovitega javnega servisa, kar potrjujejo rast 
povprečne ocene zadovoljstva uporabnikov storitev in zmanjšanje števila upravičenih 
reklamacij na eni strani ter uspešno opravljena recertifikacija standarda kakovosti ISO 
9001:2000. 

 
 
 Stališče do revizorjevega poročila 
 
Nadzorni svet se je tudi podrobneje seznanil s poročilom neodvisnega revizorja, druţbe 
KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana, ki izraţa pozitivno mnenje do revidiranih računovodskih 
izkazov za poslovno leto 2008 in ocenil, da je poročilo izdelano skrbno in da realno razkriva 
poslovanje podjetja. 
 
 
 Sestava letnega poročila za leto 2008 
 
Nadzorni svet je pri pregledu Letnega poročila za leto 2008 ugotovil, da je sestavljeno po 
določilih Zakona o gospodarskih druţbah in veljavnih Slovenskih računovodskih standardih. 
Podjetje je v Poslovnem poročilu razkrilo realizacijo zastavljenih ciljev in realno prikazalo 
premoţenjsko in finančno stanje druţbe.  
Nadzorni svet je zaradi vseh navedenih ugotovitev in pozitivnega mnenja revizorjev v celoti 
potrdil Letno poročilo za leto 2008.  
 
 
 Uporaba bilančnega dobička 
 
Direktor je v skladu z določili Zakona o gospodarskih druţbah s sklepoma z dne 31.3.2009  
od čistega dobička poslovnega leta 2008 v znesku 94.709,19 EUR razporedil v zakonske 
rezerve 4.735,00 EUR in ugotovil bilančni dobiček v znesku 89.974,19 EUR.  
Nadzorni svet soglaša s predlogom direktorja, da se celotni bilančni dobiček podjetja v 
znesku 89.974,19 EUR razporedi v druge rezerve iz dobička. 
 
 Zaključek 
 
Nadzorni svet meni, da je direktor uspešno vodil poslovanje v letu 2008 in izpolnil  
načrtovane naloge. 
 
Zaradi navedenega nadzorni svet nima pripomb na Letno poročilo za leto 2008 in je na 8. 
seji dne 6.5.2009: 

- potrdil Letno poročilo podjetja Snaga Ljubljana za leto 2008 
- zavzel pozitivno stališče do revizorjevega poročila za leto 2008, 
- 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.  

                                                                          
Ljubljana, 6.5.2009 
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2. POSLOVNO POROČILO 
 
Poslovno poročilo je izdelano po določilih Pravilnika o računovodstvu in v skladu z enotno 
metodologijo za pripravo letnega poročila JHL in povezanih podjetij za leto 2008.  
 
 

2.1. Gospodarska gibanja v drţavi 
 

Bruto domači proizvod (BDP) se je v četrtem četrtletju 2008 v primerjavi s četrtim četrtletjem 
2007 realno zmanjšal za 0,8 odstotka, kar je prvič po skoraj šestnajstih letih. Po visoki 
5,6-odstotni rasti v prvi polovici leta se je torej gospodarska rast opazno zniţala ţe v tretjem 
četrtletju (na 3,9 odstotka), v zadnjem četrtletju pa prešla v negativno rast. V celem letu 
2008 se je BDP po prvi oceni realno povečal za 3,5 odstotka, kar je bistveno manj od rasti v 
letu 2007 (6,8-odstotna rast). Upad gospodarske aktivnosti je posledica pospešenega 
prenosa finančne krize v druge sektorje gospodarstva, kar se je najmočneje odrazilo v 
izvozni in investicijski dejavnosti. 
 
Za leto 2008, ki ga je zaznamovala visoka rast cen svetovnih surovin, še zlasti nafte, je bila 
značilna višja inflacija na globalni ravni. Tudi v Sloveniji. Inflacija v evro območju je dosegla 
vrh julija 2008, ko je bila 4-odstotna. V Sloveniji je bila v tem času inflacija 6,9-odstotna, 
merjena s harmoniziranim, to je s primerljivim evropskim indeksom (HICP) in doslej najvišja 
po uvedbi evra pri nas. V drugi polovici leta se je ob drastičnem niţanju cen nafte inflacija 
začela umirjati – v Sloveniji hitreje kot drugod v Evropi. Decembra 2008 je bila tako v 
Sloveniji, po treh mesecih deflacije, medletna rast cen ţivljenjskih potrebščin 1,8-odstotna, v 
evro območju pa 1,6-odstotna.  
Po podatkih Eurostata je bila v letu 2008 inflacija (HCIP) v drţavah EU v povprečju višja od 
preteklih let, saj je dosegla 3,7 odstotka, v evro območju pa 3,3 odstotka. Med drţavami EU 
je Slovenija konec leta tako glede na doseţeno 1,8 odstotno raven inflacije zaključila na 8. 
mestu. 
 
Rast cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih je bila v letu 2008 2,0-odstotna, letna rast 
cen teh proizvodov za prodajo na domačem trgu je bila 3,1-odstotna, za prodajo na tujih 
trgih pa 0,8-odstotna. Letna rast cen proizvodov za prodajo na trgih zunaj evroobmočja je 
bila 2,7-odstotna, medtem ko je bila pri cenah proizvodov za prodajo na trgih evroobmočja 
zabeleţena deflacija (za 0,1 %).  
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se v Sloveniji zadnje mesece 2008 
zniţevale, novembra za 0,8 % in decembra za 0,9 %. Na medletni ravni so bile decembra 
lani višje za 2 odstotka. V letu 2008 so bile cene pri proizvajalcih v povprečju višje za 3,9 
odstotka, na domačem trgu pa kar za 5,6 odstotka.  
 
Evro, ki se je glede na dolar krepil vse do januarja 2007, je julija 2008 dosegel rekordno 
vrednost 1,577 dolarja. V naslednjih mesecih je dolar do evra odtlej postopno apreciiral, saj 
je bil 1 evro decembra 2008 1,345 dolarja. K temu so bistveno prispevale napovedi o 
ohlajanju gospodarske rasti v evro območju. V povprečju je bil evro v letu 2008 vreden 1,47 
dolarja.  
 
Evropska centralna banka (ECB) je v novembru lani ključno obrestno mero zniţala od 3,75 na 
3,25 odstotka, v decembru na 2,50 odstotka. S tem je ECB vplivala na zniţanje obrestnih 
mer za kredite s ciljem zmanjšanja posledic finančne krize. Euribor se zniţuje od začetka 
oktobra 2008, ko je dosegel raven 5 odstotkov. V letu 2008 je bil TOM zaradi inflacije pri nas 
precej višji od euribora.  
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Povprečne obrestne mere bank za nove kredite podjetjem nad 1 mio evrov so v Sloveniji 
naraščale do oktobra 2008, ko so bile povprečno okoli 7 odstotne, v novembru in decembru 
pa so se zniţale na okoli 6 odstotkov. Povprečne obrestne mere v evroobmočju v letu 2008 
za primerljive kredite podjetjem so bile niţje pribliţno za eno odstotno točko.  
Zakonska zamudna obrestna mera, ki je od 1.7.2007 na ravni 12 odstotkov, se ni 
spremenila.  
 
Upočasnjevanje konjunkture v zadnjih mesecih leta 2008 se je ţe odrazilo tudi na trgu dela. 
Novembra se je število delovno aktivnih prebivalcev zniţalo za 0,1 odstotka, decembra 
dodatno še za 0,8 odstotka. Delovno aktivnih prebivalcev v Sloveniji je bilo lani v povprečju 
za 3 % več kot v letu 2007. V letu 2008 je bila v Sloveniji bruto plača na zaposlenega v 
povprečju nominalno za 8,3 odstotka oziroma realno za 2,5 odstotka višja kot v letu 2007. 
Povprečna bruto plača na zaposlenega v Sloveniji je v letu 2008 dosegla 1.391,43 EUR, 
povprečna mesečna neto plača pa 899,80 EUR.  
 
 
 

2.2. Uresničevanje načrtovanih ciljev in nalog 

 
V podjetju Snaga Ljubljana smo tudi v letu 2008 sledili smernicam minimizacije deponiranja 
odpadkov in ohranitvi vodilne vloge na področju ravnanja z odpadki v osrednji slovenski 
regiji z dograjevanjem sistema zbiranja in prevoza odpadkov in načrtovanjem ustreznih 
predelav odpadkov ter tako uresničili večino zastavljenih planskih ciljev. V letu 2008 smo z 
ločenim zbiranjem odpadkov presegli vsa pričakovanja. 
 
 
Cilji povezani s stranko 
 

 V letu 2008 smo nadaljevali s sistematičnim izvajanjem aktivnosti za povečanje 
zadovoljstva porabnikov naših storitev in uspeli izboljšati povprečno oceno zadovoljstva 
strank iz 3,79 v letu 2007 na 3,91 v letu 2008. Opaziti je višji deleţ zelo zadovoljnih 
strank. 

 

 Posebno pozornost smo namenili obveščanju občanov, ki smo jih v zadnjem kvartalu leta 
2008 vključili v sistem zbiranja odpadkov v podzemnih zbiralnicah ter nadaljevali z izdajo 
brošur in navodil, s katerimi smo porabnike storitev informirali in osveščali s posebnim 
poudarkom na promoviranju ločenega zbiranja bioloških odpadkov iz gospodinjstev. 

 
 Novembra 2008 smo pričeli z nagradno igro »Ločuj – zmaguj«, s katero ţelimo občane 

spodbuditi k pravilnemu ločevanju odpadkov. Nagradna igra bo potekala leto dni, v njej 
pa si lahko povzročitelji odpadkov s skrbnim ločevanjem prisluţijo denarno nagrado. 
 
 

Cilji povezani z okoljem 
 
 V letu 2008 smo načrtovali pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu z IPPC direktivo, 

kar pa nam je uspelo realizirati ţe decembra 2007. 
 

 Na področju okoljevarstvene dejavnosti poteka projekt izvedbe objekta čistilne naprave 
(v nadaljevanju: ČN) za čiščenje izcednih vod na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje. 
V letu 2008 je potekala izdelava projektov za izgradnjo (PZI), ki bodo dokončani 
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predvidoma maja 2009. V februarju 2009 se je pričela prestavitev infrastrukture in 
potrebna dela za pričetek izgradnje objektov ČN.  

 

 Pri nabavi blaga smo upoštevali okoljska merila. Nabavili smo komunalna vozila z 
najvišjimi EURO normami in »zelene« računalnike. 

 
 Na področju urejanja in čiščenja občinskih cest smo v MOL poleg rednega čiščenja izvajali 

tudi čiščenja breţin ter podhodov in s tem zagotavljali višji standard skupnih komunalnih 
storitev. Meseca septembra 2008 smo pričeli s postopnim prevzemom urejanja in 
vzdrţevanja zelenih površin. 

 
  
Cilji povezani s storitvijo 
 

 V mestnem jedru MOL smo v letu 2008 postavili 9 podzemnih zbiralnic in sprejeli 
odločitev o širitvi uporabe podzemnih zbiralnic in o postavitvi smetomatov v centru 
mesta.  

 

 V letu 2008 smo nadaljevali z urejanjem zbiralnic ločenih frakcij. 
 

 Kljub prizadevanjem nam do konca leta 2008 ni uspelo pridobiti odločbe o sofinanciranju 
investicij iz kohezijskega sklada EU za izvedbo ključnih investicij za predelavo ostanka 
mešanih komunalnih odpadkov, čistilno napravo za izcedne vode in za nadaljnjo gradnjo 
deponijskega polja. 

 
 S 1.1.2008 smo začeli uporabljati enotno programsko rešitev (ERP) za podporne in 

temeljne procese, kar je pripomoglo k dvigu kakovosti storitev in zagotavlja učinkovito 
delovanje temeljnih in podpornih procesov v podjetju. 
  

 V mesecu marcu 2008 je bila opravljena uspešna presoja standarda ISO 9001:2000. 
 

 Optimizacija zbiranja in odvoza odpadkov bo predvidoma izvedena po uspešno zaključeni 
prenovi informacijskega sistema, ko bo moţno program optimiziranja zbiranja in prevoza 
odpadkov implementirati v ERP. 

 

 

 

2.3. Zadovoljstvo uporabnikov 

 
Zadovoljstvo uporabnikov je temeljno vodilo delovanja Snage Ljubljana, ki izvira iz njenega 
poslanstva »nuditi najkvalitetnejše storitve za primerno ceno«.  
 
V preteklih letih smo našo pozornost namenili predvsem uporabi novih tehnologij ravnanja z 
odpadki. Nove tehnologije izdelave sredstev za zbiranje odpadkov, uvajanje novih materialov 
in povečanje zanesljivosti delovanja vozil omogočajo vse bolj zanesljivo in redno izvajanje 
storitev. Snaga Ljubljana je uspela slediti razvoju ponudbe na trţišču in posodabljati svojo 
opremo. Uspela je pomembno zniţati število reklamacij, povezanih z izvajanjem storitev. 
Ocenjujemo, da so preostale reklamacije, povezane z neurejenostjo mirujočega prometa v 
Ljubljani, ki onemogočajo dostop vozil do zabojnikov oziroma posod za odpadke, ter 
objektivne razmere v zimskem času, ko je odvoz odpadkov zaradi neočiščenih ulic in 
prevzemnih mest za odpadke močno oteţen. Vse večja zanesljivost delovanja Snage 
Ljubljana se kaţe tudi v povečani oceni zadovoljstva uporabnikov storitev.  
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Evropska unija je v preteklem letu sprejela novo direktivo o ravnanju z odpadki, ki od drţav 
članic zahteva vsaj 50 % reciklaţo odpadkov do leta 2020. Slovenija mora novo smernico 
uvesti v svoj pravni red v naslednjih dveh letih. Tudi predlog novega operativnega programa 
ravnanja z odpadki v Ljubljani in ostalih primestnih občinah do leta 2013 postavlja vsebinsko 
zelo zahtevne cilje ločenega zbiranja odpadkov. Snaga Ljubljana se tako sooča z novim 
izzivom, kako vse te nove cilje uveljaviti v praksi. Da bi te cilje dosegla, bo poleg 
dopolnjevanja infrastrukture za ravnanje z odpadki predvsem potrebno: 

 usposobiti občane za uporabo postavljene infrastrukture za ločeno zbiranje odpadkov,  
 usposobiti občane za uporabo novih tehnologij za zbiranje odpadkov,  

 usposobiti in motivirati občane za ločevanje odpadkov, 
 doseči postavljene cilje ločevanja odpadkov.  

Predvsem zadnjega Snaga Ljubljana ne more doseči brez sodelovanja uporabnikov. Tudi 
vključevanje sodobnih okoljskih standardov ravnanja z odpadki, ki zagotavljajo višjo kvaliteto 
bivanja, vendar zahtevajo višje izdatke prebivalcev za delovanje sistema. Vse to so naloge, ki 
bodo od Snage Ljubljana zahtevale spremembo storitve oziroma povečanja vlaganja v 
informiranost in usposobljenost občanov. Zato predvidevamo, da bodo uporabniki Snago 
Ljubljana v bodoče ocenjevali ne samo po tehnični izvedbi storitve, ki bo ostala na visokem 
nivoju, pač pa bodo postopoma zahtevali visoko kvaliteto celovite storitve.  
 
Zadovoljstvo uporabnikov storitev ravnanja z odpadki Snaga Ljubljana ugotavlja in meri s 
pomočjo: 

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

neskladja pri naših procesih in podajamo predloge za rešitve. 
 
V letu 2008 so bili izvedeni štirje paneli, katerih osnovni cilj je raziskati odnos Ljubljančanov 
do JHL in zdruţenih podjetij. Gre za kontinuirano raziskovanje, ki se je pričelo v letu 2002 in 
se je nadaljevalo v leto 2008. 
 
V drugi polovici leta 2008 je bil na javnem razpisu izbran nov izvajalec za izdelavo panelnih 
raziskav, ki je izdelal Panel jesen 2008 in Panel zima 2008. V omenjenih raziskavah je 
zamenjana celotna baza anketirancev, zaradi česar nekateri rezultati nekoliko odstopajo od 
prejšnjih ocen.  
 
Povprečna ocena zadovoljstva uporabnikov  

Legenda: 1-zelo nezadovoljen, 2-nezadovoljen, 3-srednje zadovoljen, 4-zadovoljen, 5-zelo zadovoljen 
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Primerjava rezultatov med do sedaj izvedenimi paneli je pokazala kontinuirano naraščanje 
zadovoljstva s storitvami Snage Ljubljana. Z zadnjim panelom zima 2008 je bila zabeleţena 
povprečna ocena zadovoljstva v višini 3,90 in je nekoliko niţja od jesenske ocene 3,99, ki je 
bila tudi najvišja doslej. Najbolj zadovoljni so anketiranci z niţjo izobrazbo in nizkimi osebnimi 
dohodki. 
S poslovnim načrtom za leto 2008 smo si zastavili cilj, da število upravičenih reklamacij na 
področju storitev zbiranja in prevoza odpadkov ne preseţe 800 reklamacij letno, od tega 600 
zaradi tehničnih razlogov, ter da se povprečni čas odgovora na pobudo stranke ohrani na 
nivoju predhodnega leta.  
V letu 2008 smo bili na tem področju uspešni, saj beleţimo le 326 upravičenih reklamacij 
zaradi tehničnih razlogov, kar je za 33,7 % manj kot v letu 2007. Povprečni čas za odgovor 
na pobudo stranke se je iz 6 dni v letu 2007 skrajšal na 4 dni v letu 2008. 

 
Skladno z ţe zapisanimi usmeritvami je Snaga Ljubljana tudi v letu 2008 nadaljevala z 
ozaveščanjem uporabnikov naših storitev. 
O urnikih oziroma programih zbiranja odpadkov obveščamo občane z zgibankami, s plakati, 
na spletni strani, v dnevnem časopisju in z obvestili na hrbtni strani računov. Občane 
obveščamo tudi z informativnimi tablami na naših vozilih, ki odvaţajo ločeno zbrane in druge 
odpadke. Podobo Snaginih vozil krasijo risani junaki – Plastenko, Pločevinko, Tetrapakec, 
Papirko in Steklenko, ki opozarjajo na ločeno zbiranje papirja, stekla in embalaţe ter pravilno 
ravnanje s kosovnimi, nevarnimi in bio odpadki. Ocenili smo, da so ti junaki v preteklih letih 
izpolnili svojo nalogo, zato smo oglasna sporočila na vozilih Snage temeljito prenovili in jih 
bomo postopoma v naslednjem letu uvedli na vseh vozilih Snage. O pomenu ločevanja 
odpadkov opozarjamo občane tudi preko plakatov na lastnih plakatnih stebrih v Ljubljani, 
kjer prazna mesta namesto z belo barvo polepimo s promocijskimi obvestili Snage Ljubljana. 
 
Odraslo populacijo smo nagovarjali s sledečimi aktivnostmi: 
 izdali smo ţe tradicionalno brošuro urnikov odvoza odpadkov; 
 v okviru aktivnosti za promocijo, ozaveščanje in usposabljanje uporabnikov v centru 

mesta z delovanjem podzemnih zbiralnic odpadkov smo pripravili: 
- tiskovno konferenco ob začetku zbiranja odpadkov v podzemnih zabojnikih in 

predstavitev vozila za praznjenje podzemnih zabojnikov ter predstavitev vseh 
električnih vozil Snage, 

- zgibanko z navodili za uporabo podzemnih zbiralnic; 

 v sklopu priprav za pričetek obratovanja podzemnih zbiralnic smo pripravili: 
- plakat »Pri nas doma ločujemo«, 
- plakat za stanovanjske bloke »V naši hiši ločujemo«, 
- magnetke »Pri nas doma ločujemo«. 

 
Za najmlajše in srednješolce smo: 

 podprli izdajo slikanice »Ples v zabojniku« in s strokovnega stališča pregledali tekste;  
 za dan odprtih vrat pripravili več novosti, in sicer: 

- za obiskovalce smo na zgoščenki ponatisnili TV oddajo »Potepanja«, ki govori o 
ločevanju odpadkov, 

- ponatisnili in razdelili smo 100 zgoščenk z naslovom »Odgovorno ravnanje z odpadki« 
za srednje šole, ki vsebuje predstavitev predavanja kot tudi navodila za predavatelje, 
skupaj s plakati »Bodi Kul, odpadke ločuj«, 

- pripravili smo nalepko za ločevanje odpadkov in igrico zmajčka; 

 maskota Zmajčka je obiskovala vrtce in promovirala ločevanje odpadkov, 
 za 16 šol smo samostojno pripravili akcijo zbiranja zgoščenk in baterij, ki je nato v 

sodelovanju z oddelkom za varstvo okolja MOL prerasla v akcijo opremljanja 50 šol z 
ločenim zbiranjem papirja, embalaţe, zgoščenk in baterij. 
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Na odlagališču Barje je bil v mesecu maju 2008 ţe deveto 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 udeleţilo 530 obiskovalcev, kar je več kot v 
predhodnih letih.  
Prvič smo skupaj z ostalimi druţbami JHL in Oddelk om za varstvo okolja MOL v mesecu 
oktobru 2008 uspešno sodelovali na sejmu Narava-Zdravje na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani, kjer smo pokazali: 
 opremo za čiščenje in električna vozila, 
 opremo za ločevanje na prireditvah, 

 novo urbano pohištvo (koše za smeti) ter 
 pripravili igro v ločevanju odpadkov za šolarje. 
 
Veliko pozornost namenjamo otrokom v vrtcih in šolah. Oktobra  2008 so nas obiskali otroci 
iz vrtca Otona Zupančiča – Hrušica. Predstavili smo jim naša vozila in se pogovarjali o 
ločevanju odpadkov. Kot vsako leto smo tudi  v letu 2008 sodelovali z Mestno zvezo 
prijateljev mladine Ljubljana pri tradicionalni prireditvi Zeleni Nahrbtnik.  

 
V mesecu novembru 2008 smo pričeli z nagradno igro »Ločuj – zmaguj«, s katero ţelimo 
občane spodbuditi k pravilnemu ločevanju odpadkov. Nagradna igra bo potekala leto dni, v 
njej pa si povzročitelji odpadkov s skrbnim ločevanjem lahko prisluţijo denarno nagrado. 
 
Nadaljujemo pa tudi z izdajo opozorilnih nalepk za nepravilno odloţene odpadke, ki jih naši 
delavci pustijo na posodi za biološke odpadke, v kolikor v posodi odpadki niso primerni za 
kompostiranje. Na nepravilno parkiranih vozilih, ki onemogočajo dostop do posod za 
odpadke, puščamo obvestilo, s katerim opozarjamo na moteno opravljanje naših storitev. 
 

 

 

2.4. Poslovanje podjetja 

 
Podjetje Snaga Ljubljana je septembra 2008 pričelo z izvajanjem nove gospodarske javne 
sluţbe urejanje in čiščenje javnih zelenih površin, za kar se od 1.1.2009 vzpostavi ločena 
poslovnoizidna enota, za leto 2008 pa so stroški in prihodki te dejavnosti izkazani v okviru 
dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest. 
 
Snaga Ljubljana je maja 2008 prejela sodbo Višjega sodišča v Ljubljani višini 2.796.946 EUR, 
s katero je bilo javnemu podjetju ugodeno v toţbi zoper MOL, zaradi neizpolnitve 
pogodbenih obveznosti Sklada stavbnih zemljišč iz leta 1994 pri sofinanciranju izgradnje 
odlagališča Barje. Za znesek v višini 2.783.153,01 EUR je Snaga Ljubljana vzpostavila 
dolgoročne obveznosti do Mestne občine Ljubljana, sredstva v višini 13.793,96 EUR, ki 
predstavljajo stroške postopka in zamudne obresti stroškov postopka, pa smo izkazali kot 
druge finančne prihodke. 
 
 
Okoljska dajatev za onesnaţevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 
 
V letu 2008 smo skladno z Uredbo o okoljski dajatvi občinam, na območju katerih izvajamo 
javno sluţbo odlaganja odpadkov, mesečno nakazovali akontacije okoljske dajatve za 
onesnaţevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (v nadaljevanju okoljska dajatev) v zneskih, 
določenih z Obvestilom, prejetim s strani Ministrstva za okolje in prostor, Agencijo RS za 
okolje (v nadaljevanju MOP, ARSO). Skupni znesek akontacij okoljske dajatve je v letu 2008 
znašal 1.775.707,35 EUR. Okoljske dajatve v letu 2008 nismo porabljali zaradi obveze, da se 
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vsa okoljska dajatev porabi za projekt RCERO. Prav tako se bo v prihodnjih treh letih za 
omenjeni projekt porabila tudi neporabljena okoljska dajatev iz leta 2007 v skupni višini 
1.904.444,39 EUR, ki se nahaja na podračunih občin druţbenic JHL. 
 
V letu 2008 smo MOP-u, ARSO v mesecu februarju poročali o porabi prenesenih sredstev za 
leti 2005 in 2006, ki so bila porabljena v letu 2007, v mesecu marcu smo poročali o porabi 
sredstev okoljske dajatve za leto 2007 oz. o prenosu teh sredstev, oddali  Napoved za 
odmero okoljske dajatve za leto 2007 ter Vlogo za oprostitev plačila okoljske dajatve za leto 
2008. Meseca novembra 2008 smo prejeli odmerno odločbo, s katero je bila Snaga Ljubljana 
oproščena plačila okoljske dajatve iz leta 2007, pod pogojem, da se neporabljena sredstva 
najkasneje treh letih od dokončnosti odločbe porabijo za investicije, ki dosegajo pogoje 
oprostitve plačila okoljske dajatve. 
 
V mesecu avgustu 2008 je bila sprejeta Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
okoljski dajatvi (Uradni list RS, št. 85/08), s katero je bil spremenjen način izračuna odmere 
okoljske dajatve.  
 
 
2.4.1. Analiza poslovanja 
 
 
 Finančni rezultat 
 
Podjetje Snaga Ljubljana je v letu 2008 poslovalo uspešno. Dobiček pred obdavčitvijo je bil 
realiziran v višini 403.095 EUR, z upoštevanjem davka iz dobička v višini 308.386 EUR pa čisti 
dobiček podjetja znaša 94.709 EUR. 
 
Prihodki, odhodki in poslovni izid Snage pred davkom iz dobička 
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V letu 2008 so vse gospodarske javne sluţbe poslovale z izgubo. Čisti dobiček podjetja za 
leto 2008 predstavlja razliko med ustvarjenim dobičkom drugih gospodarskih dejavnosti v 
višini 1.706.486 EUR in izgubo gospodarskih javnih sluţb v višini 1.611.777 EUR.   
 
Poslovni izid pred obdavčitvijo je za 1,4 mio EUR boljši od načrtovanega, predvsem zaradi 
1,1 mio EUR višjih prihodkov od prodaje in za 864 tisoč EUR niţjih stroškov storitev večjih 
vzdrţevalnih del.  
 
V primerjavi z letom 2007 je dobiček pred obdavčitvijo niţji za 1,9 mio EUR, čisti dobiček pa 
niţji za 1,8 mio EUR, kar je predvsem posledica za 17,0 % oz. 3,3 mio EUR višjih odhodkov.  
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 Prihodki 
 
Doseţeni skupni prihodki Snage Ljubljana znašajo 22,9 mio EUR in za 5,2 % presegajo 
načrtovane ter za 6,1 % prihodke leta 2007.   
 

                                                                                                                                                           Zneski v EUR 

 
Leto 2008 Načrt 2008 Leto 2007 Indeks 

Vrednost % Vrednost % Vrednost % 
L. 2008             
N. 2008 

L. 2008            
L. 2007 

Poslovni prihodki 22.079.514 96,5 21.411.791 98,5 20.971.242 97,3 103,1 105,3 

Finančni prihodki 609.392 2,7 223.591 1,0 489.067 2,3 272,5 124,6 

Drugi prihodki 182.884 0,8 102.638 0,5 90.103 0,4 178,2 203,0 

Skupaj 22.871.790 100,0 21.738.020 100,0 21.550.412 100,0 105,2 106,1 

 
Struktura prihodkov podjetja se med leti bistveno ne spreminja, glavni 96,5-odstotni deleţ 
predstavljajo poslovni prihodki.  
 
Prevladujoči 98,5-odstotni deleţ v poslovnih prihodkih so prihodki od prodaje storitev in 
blaga. Manjši del poslovnih prihodkov pomenijo prevrednotovalni poslovni prihodki in drugi 
poslovni prihodki, to so prihodki iz naslova črpanja sredstev iz preteklih let, namenjenih za 
investicije in dobiček od prodaje osnovnih sredstev.  
 
Struktura prihodkov od prodaje blaga in storitev po dejavnostih 
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Druge gospodarske dejavnosti  
 
Povečanje čistih prihodkov od prodaje v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 je rezultat 
predvsem višjih prihodkov iz naslova urejanja in čiščenja javnih površin in proizvodnje 
električne energije.   
 
Tudi v primerjavi z načrtovanimi prihodki je bilo realiziranih več prihodkov od prodaje 
električne energije zaradi višje odkupne cene ter več prihodkov od prodaje storitev čiščenja 
javnih površin, financiranih s proračunskimi sredstvi Mestne občine Ljubljana. 
 

 
Finančni prihodki so bili višji tako v letu 2007 kakor tudi v primerjavi z načrtovanimi 
predvsem zaradi višjih depozitov in posledično višjih prihodkov od obresti. 

 



Snaga, d.o.o., Ljubljana                                                                                                                 LETNO POROČILO 2008 22 

V letu 2008 se je v primerjavi z letom 2007 povprečna obrestna mera na vezana sredstva 
zvišala iz 4,11 % na 5,04 %, tj. za 0,93-odstotne točke.  
 
Največji strukturni deleţ v višini 91,9 % predstavljajo prihodki od obresti depozitov, ki so v 
letu 2008 znašali 560 tisoč EUR, preostalo pa predstavljajo obračunane zamudne obresti. 
 
 
Drugi prihodki so bili v letu 2008 občutno višji, tako v primerjavi z letom 2007 kakor tudi 
glede na načrtovane, predvsem zaradi več prejetih odškodnin s strani zavarovalnice.  
 
 
 Odhodki 
 
Doseţena višina odhodkov v letu 2008, brez upoštevanja davka iz dobička, je 22,5 mio EUR, 
kar je za 1,4 % pod načrtovano višino in za 17,0 % več kot v letu 2007. 
 

Zneski v EUR 

 
Leto 2008 Načrt 2008 Leto 2007 Indeks 

Vrednost % Vrednost % Vrednost % 
L. 2008             
N. 2008 

L. 2008            
L. 2007 

Poslovni odhodki 22.418.857 99,8 22.669.584 99,5 19.045.798 99,1 98,9 117,7 

Finančni odhodki 27.919 0,1 73.256 0,3 88.551 0,5 38,1 31,5 

Drugi odhodki 21.919 0,1 37.325 0,2 73.245 0,4 58,7 29,9 

Skupaj 22.468.695 100,0 22.780.165 100,0 19.207.594 100,0 98,6 117,0 

 
Poslovni odhodki se nanašajo na stroške materiala in storitev, stroške dela, odpise 
vrednosti ter druge poslovne odhodke in predstavljajo 99,8 % vseh odhodkov podjetja.  
 
Največji 41,7-odstotni deleţ med vsemi odhodki pomenijo stroški dela. Le-ti so bili v letu 
2008 na ravni načrtovanih, v primerjavi z letom 2007 pa so bili za 9,0 % višji. Povišanje 
stroškov dela je posledica povečanja števila zaposlenih predvsem v temeljnih procesih 
(povprečno povečanje števila zaposlenih iz ur za 6,7 %) in povišanja plač (povprečna plača 
na zaposlenega višja za 3,9 %). Obenem pa se je zniţala stopnja davka na izplačane plače 
skoraj za polovico, in sicer iz 205,6 tisoč EUR v letu 2007 na 111,6 tisoč EUR v letu 2008. 
 
Stroški dela vključujejo stroške plač, stroške socialnih in pokojninskih zavarovanj ter druge 
stroške dela. Konec leta 2008 je bilo 260 zaposlenih vključenih v prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje. Podjetje je v ta namen prispevalo 126 tisoč EUR. 
Zaposleni v Snagi je v letu 2008 v povprečju prejel mesečno bruto plačo v višini 1.296,86 
EUR, kar je za 6,8 % pod republiškim povprečjem in za 3,9 % več kot v letu 2007. 
 
Stroški materiala in storitev skupno znašajo 8,0 mio EUR, kar je za 29,0 % več kot v letu 
2007 in za 6,0 % manj, kot je bilo načrtovano.  

 

Stroški materiala so bili v letu 2008 v primerjavi z letom prej višji za 21,9 %, glede na 
načrtovano vrednost pa so bili višji za 13,2 %. Prevladujoči 39,8-odstotni deleţ predstavljajo 
stroški energije.  

 
Pri stroških storitev beleţimo 33,9-odstotno povečanje glede na leto 2007 predvsem zaradi 
višjih stroškov čiščenja in odvajanja odpadnih voda na odlagališču Barje ter višjih stroškov 
strojnih storitev in predelave gospodinjskih odpadkov. V primerjavi z načrtovanimi stroški 
storitev pa so bili le-ti doseţeni v višini 84,9 % predvsem zaradi niţjih stroškov večjih 
vzdrţevalnih del na odlagališču Barje in raziskovalnih storitev od predvidenih. 
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Odpise vrednosti predstavljajo stroški amortizacije v višini 3,9 mio EUR ter 
prevrednotovalni poslovni prihodki pri obratnih sredstvih v višini 0,3 mio EUR. 
 
V primerjavi z letom 2007 so bili stroški amortizacije višji za 11,0 %, v primerjavi z 
načrtovanimi pa so bili niţji za 6,5 % zaradi manj izvedenih investicijskih del od načrtovanih. 
  
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih so bili glede na načrtovane 
vrednosti višji za 184,1 %, kar je posledica oblikovanja popravka vrednosti terjatev zaradi 
prijave Nastorja v stečajni postopek v višini 72 tisoč EUR ter večjega števila izvršb konec leta 
2007, kar  pri izdelovanju načrta za leto 2008 še ni bilo znano. V primerjavi z letom 2007 pa 
so prevrednotovalni poslovni odhodki višji za 14,1 % predvsem zaradi povečanja oblikovanja 
popravkov vrednosti terjatev zaradi vloţenih izvršb.  
 
Drugi poslovni odhodki so v letu 2008 znašali 1,0 mio EUR in so presegli načrtovano 
vrednost za 66,0 %, v primerjavi z letom 2007 pa so le-ti višji za 69,4 %. Največji deleţ 
predstavljajo dolgoročne rezervacije za vračunane stroške delovanja odlagališča Barje po 
prenehanju odlaganja odpadkov v višini 425 tisoč EUR ter oblikovane rezervacije po toţbi 
podjetja Manpower d.o.o. v višini 300 tisoč EUR. Slednje predstavljajo poglavitni razlog za 
odstopanje od načrtovanih drugih poslovnih odhodkov ter odhodkov, doseţenih v letu 2007. 
 
Struktura poslovnih odhodkov 

 
 
 
Finančni odhodki so bili v letu 2008 v višini 27,9 tisoč EUR. Glavni 99,3-odstotni deleţ 
pomenijo obresti od dolgoročnih posojil JHL, preostalo pa predstavljajo odhodki od obresti in 
odhodki od prevrednotenja dolgov-tečajne razlike.  
 
V primerjavi z letom 2007 so bili finančni odhodki niţji za 68,5 %, glede na načrtovane 
vrednosti pa za 61,9 %, kar je v glavnem posledica odplačila celotnega kredita Eko sklada 
decembra 2007. V letu 2008 je bilo odplačanega 560.476,08 EUR kredita, kar je predstavlja 
81,8 % predvidenega odplačila za leto 2008. 
 

 

Drugi odhodki, ki predstavljajo denarne kazni in odškodnine, so v letu 2008 znašali 21,9 
tisoč EUR, kar je v primerjavi z načrtom za to leto za 41,3 % manj ter glede na leto 2007 za 
70,1 % manj.  
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 Kazalniki poslovanja 
 
Na podlagi podatkov bilance stanja in izkaza poslovnega izida za leti 2008 in 2007, izdvajamo 
nekatere pomembnejše kazalnike poslovanja: 
 

 Bilančna vsota se je povečala za 4,1 mio EUR oz. 7,3 %. 
 

 Vrednost dolgoročnih sredstev se je povečala za 2,1 mio EUR oz. 5,2 %. 
 

 Odpisanost osnovnih sredstev se je povečala za 3,1 mio EUR oz. 8,4 %. Osnovna 
sredstva podjetja so bila konec leta 2008 v povprečju odpisana za 51,9 %. 
 

 Kratkoročna sredstva so se povečala za 2,2 mio EUR oz. 14,9 %. 
 

 Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev so se povečale za 737,1 tisoč EUR oz. 19,4 %. 
 
 Dolgoročne obveznosti do lokalnih skupnosti so se povečale za 3,8 mio EUR oz. 25,1 %. 
 

 Dolgoročne rezervacije za izvedbo ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča Barje so 
se povečale za 424,7 tisoč EUR oz. 84,1 %. 

 

 Gospodarnost poslovanja podjetja je dosegla vrednost kazalnika 0,98 in je v primerjavi s 
predhodnim letom nekoliko slabša. 

 

 
2.4.2. Upravljanje s tveganji 
 

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

 
 Poslovna tveganja: 

- tveganja v procesu obvladovanja zakonodaje, 
- tveganja na področju pravočasno izpeljanih naloţb, 
- okoljevarstvena tveganja,  
- tveganja za doseganje kvalitete storitev, 
- tveganja za povečanje trţnega deleţa. 

 
 Tveganja delovanja: 

- tveganja v procesu nabave, 
- tveganja povezana s pridobivanjem kadrov, 
- tveganja zaradi reorganizacije in pri zagotavljanju informacijske podpore. 

 
 Finančna tveganja: 

- tveganja v procesu doseganja cene, 
- tveganja za pridobitev sredstev za financiranje naloţb, 
- tveganja pri izločitvi infrastrukture. 
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Poslovanje Snage Ljubljana je tesno povezano z drţavnimi in lokalnimi predpisi ter sprejetimi 
strategijami na področju ravnanja z odpadki in čiščenja javnih površin. Okvir delovanja 
podjetja pa določa republiška zakonodaja in občinski odloki, od katerih so trije še v 
sprejemanju, in sicer odlok o odlaganju ostankov komunalnih odpadkov, odlok o urejanju in 
čiščenju občinskih cest in odlok o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin. V Snagi 
Ljubljana skušamo tvorno sodelovati pri pripravi ali spremembah omenjenih pravnih aktov. 
  
Cilje ravnanja z odpadki in v tem okviru cilje ločenega zbiranja komunalnih odpadkov je 
določilo Ministrstvo za okolje in prostor v noveliranem Operativnem programu odstranjevanja 
odpadkov iz leta 2008. Da bi dosegli z direktivo o odlaganju predpisane deleţe biološko 
razgradljivih sestavin v komunalnih odpadkih, je MOP v okoljevarstvenem dovoljenju za 
obratovanje odlagališča (IPPC dovoljenje) določil količino teh sestavin, ki se lahko v 
posameznem letu odloţijo na odlagališče. Predpisani izločitveni deleţi so izredno visoki, tudi 
drugod po svetu velja, da je izplen biološko razgradljivih odpadkov v strnjenih blokovskih 
naseljih nizek, zaradi česar je predpisani standard praktično neizvedljiv. Snaga Ljubljana se 
bo še naprej trudila za čim večji deleţ izločenih frakcij na izvoru, vendar predpisanega deleţa 
ne bo moč realizirati brez uporabe objektov za predelavo odpadkov. 
 
Zato bo vsak zamik pri postavitvi objektov RCERO predstavljal velika tveganja pri 
izpolnjevanju postavljenih zakonskih zahtev. Prepozna izvedba izgradnje objektov lahko 
ogrozi ţe prejeto okoljevarstveno dovoljenje odlagališča.  
 
Tveganju doseganja kvalitete storitev sta izpostavljeni tudi dejavnosti urejanja in čiščenja 
občinskih cest in urejanja in čiščenja javnih zelenih površin prvič zaradi še ne sprejetih 
standardov delovanja  in drugič, ker proračunska sredstva MOL ne zagotavljajo niti rednega, 
pa tudi ne nadstandardnega izvajanja storitev. Večletno negativno poslovanje ogroţa tudi 
vlaganja v razvoj. Snaga Ljubljana bo tudi v bodoče MOL o fizičnem in finančnem izvajanju 
gospodarskih javnih sluţb redno mesečno poročala in tvorno sodelovala pri oblikovanju 
odlokov in standardov. 
 
Dolgotrajno je tudi pridobivanje različnih upravnih dovoljenj, ki podaljšujejo izgradnjo 
objektov, v letu 2008 so bili največji zamiki pri izgradnji podzemnih zbiralnic v oţjem središču 
Ljubljane.  
 
Snaga Ljubljana 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 izgradnja zahtevnih objektov na odlagališču Barje, 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 Ljubljana je povečanje trţnega deleţa, tako z uvedbo novih storitev kot 
tudi s širjenjem območja delovanja, kar predstavlja določena tveganja, povezana s 
konkurenco. Tvegana delovanja Snaga Ljubljana obvladuje s širitvijo regije in pripravo 
pogodbe o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju RCERO, v katerega se 
poleg občin druţbenic JHL priključujejo še občine Ig, Velike Lašče, Domţale, Kamnik, 
Komenda, Mengeš, Trzin, Lukovica, Moravče in Vodice.   
 
V letu 2008 se nadaljuje implementacija nove informacijske podpore, zato smo še vedno  
izpostavljeni tveganju informacijske podore temeljnih in podpornih procesov, kot so obračun 
storitev, masna bilanca in podpora kontrolingu. Glede na zdruţitev skupnih sluţb v JHL in na 
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prehod na nov informacijski sistem obstajajo tveganja izvajanja in podpore procesom ki 
prehajajo na JHL. 

 
Likvidnostna tveganja in tveganja v zvezi z denarnim tokom, kljub finančni krizi, ocenjujemo 
za nizka. Kratkoročna plačilna sposobnost se zagotavlja z usklajevanjem in načrtovanjem 
denarnih tokov ter uravnavanjem ročnosti preseţkov denarnih sredstev. Povečano pozornost 
posvečamo preverjanju in pripravi pogodb s kupci, povečani individualni izterjavi terjatev in 
aţurnemu vlaganju izvršb. Pri vezavi preseţkov denarnih sredstev spoštujemo kriterije 
razpršenosti, varnosti in konservativnosti, posle vezave sklepamo na osnovi izbora med 
najugodnejšimi dnevnimi ponudbami deset največjih bank iz liste Banke Slovenije.    
Z ozirom na način poslovanja so valutna in obrestna tveganja nizka.  
 
Naloţbe so financirane z lastnimi viri in zunanjimi viri, deleţ zapadlih terjatev je obvladljiv. 
Večje tveganje pa predstavlja bodoče financiranje RCERO, saj bo izgradnja centra, kljub 
večinskemu deleţu financiranja iz evropskih skladov, za lokalne skupnosti predstavljala doslej 
največji angaţma proračunskih sredstev na področju ravnanja z odpadki. Dodatno tveganje 
pa predstavlja zamik pri pridobitvi odločbe s strani EU, saj bodo občine primorane, zaradi 
nuje izgradnje odlagalnega polja in čistilne naprave, zagotoviti sredstva iz drugih virov.  
 
Večjim tveganjem je izpostavljena tudi cenovna politika, saj se cene komunalnih storitev 
oblikujejo administrativno in ne sledijo inflacijskim gibanjem, zaradi česar so v letu 2008 vse 
gospodarske javne sluţbe poslovale z izgubo. Načrtovani negativni poslovni izid v letu 2009 
se predvideva pokrivati z zmanjšanjem obveznosti do lokalnih skupnosti. Zaradi dolgotrajnih 
postopkov potrjevanja cen pa smo izpostavljeni poslovanju z izgubo v daljšem časovnem 
obdobju. 
Prenizka cena storitev odlaganja komunalnih odpadkov ogroţa izvajanja dejavnosti na daljši 
rok vključno s pokrivanjem stroškov po zaprtju odlagališča, v vsakem primeru pa ne stimulira 
uporabnika k ločevanju odpadkov. 
 
V okviru JHL poteka postopek izločitve infrastrukture, katere vrednost in način prenosa še 
nista določena. Glede na dosedanjo prakso se infrastruktura lahko izloči preko kapitala ali pa 
neposredno iz poslovnega izida – to slednje bi za javna podjetja predstavljalo zelo velike 
izgube. Vsekakor pa predstavlja prenos infrastrukture iz javnih podjetij na lokalne skupnosti 
veliko tveganje plačila davka na dodano vrednost. 

 
Realizacijo ciljev in finančna poročila Snaga Ljubljana 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 sluţbe za notranjo revizijo v okviru JHL, 
v Snagi Ljubljana 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 
 
Delitev dejavnosti na gospodarske javne sluţbe in na druge gospodarske dejavnosti so 
opredeljene skladno z Zakonom o varstvu okolja, Energetskim zakonom, Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenim 
evidentiranju različnih dejavnosti,  lokalnimi odloki in pravilnikom o računovodstvu.  
 
Snaga Ljubljana izkazuje ločene izkaze poslovnega izida za obvezne gospodarske javne 
sluţbe (v nadaljevanju: GJS): 
 zbiranje in prevoz odpadkov,  
 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: 

odlaganje komunalnih odpadkov),    
 urejanje in čiščenje občinskih cest in  
 urejanje in čiščenje javnih zelenih površin 
 
ter izbirno gospodarsko javno sluţbo:  
 urejanje javnih sanitarij 
 
in za druge gospodarske dejavnosti (v nadaljevanju: DGD): 
 odlaganje nekomunalnih odpadkov ter komunalnih in nekomunalnih odpadkov iz občin 

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

 proizvodnjo električne energije in  
 plakatiranje. 
 
V okviru dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov Snaga Ljubljana izvaja ločeno zbiranje 
odpadkov. Ločeno zbrani odpadki se v predelavo predajo pooblaščenim podjetjem. Ostanki 
mešanih komunalnih odpadkov pa se odlagajo na odlagališče nenevarnih komunalnih 
odpadkov Barje.  
 
Snaga Ljubljana proizvaja in prodaja električno energijo iz obnovljivih virov iz nadzorovano 
črpanega odlagališčnega plina, ki je posledica razkroja organskih, biološko razgradljivih 
sestavin odloţenih komunalnih odpadkov. Razkroj odpadkov in zato tvorba odlagališčnega 
plina poteka še desetletja po njihovi odloţitvi. 
 
Storitve urejanja in čiščenje občinskih cest, urejanja in čiščenja javnih zelenih površin,  
vzdrţevanje javnih površin in plakatiranje izvaja Snaga Ljubljana v MOL.  

 
Na področju cen zbiranja, prevoza in odlaganja odpadkov se ţe vrsto let nadaljuje 
restriktivna politika povišanja cen. Trenutno se cene oblikujejo skladno z Uredbo o 
oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 41/08) in Pravilnikom o oblikovanju 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb  (Uradni list RS, št. 79/08). 
 
Cena odlaganja odpadkov ostaja nespremenjena ţe od leta 2002. V letu 2008 cena 
storitve odlaganja komunalnih odpadkov ni zadoščala za pokrivanje vseh nastalih stroškov te 
gospodarske javne sluţbe. Velja tudi opozoriti, da stroškovna cena odlaganja odpadkov ne 
vključuje bodočih stroškov obratovanja, ki bodo nastali po zaprtju odlagališča, niti 
vkalkuliranih sredstev za nabavo novega zemljišča odlagališča, kar bi bilo potrebno zagotoviti 
do zapolnitve enotnega IV. in V. odlagalnega polja.  
 
Povprečna polna lastna cena odlaganja odpadkov je v letu 2008 znašala 0,0376 EUR/kg 
sprejetih odpadkov in je v primerjavi s povprečno doseţeno ceno v letu 2008 za 4,1 % višja.  
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Cena zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov iz gospodinjstev se je nazadnje 
spremenila januarja 2007 zaradi uvedbe nove storitve zbiranja in prevoza bioloških odpadkov 
iz gospodinjstev.  
Povprečna polna lastna cena zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in 
njim podobnih je v letu 2008 znašala 7,1931 EUR/m3 in je v primerjavi z doseţeno povprečno 
ceno višja za 25,5 %.  
 
V ljubljanski regiji je cena storitev ravnanja z odpadki precej niţja 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 2008 znašale:       

 Ljubljana         9,2269 EUR/m3,                                            
 Maribor          34,8060 EUR/m3,                                            
 Novo Mesto    11,4869 EUR/m3,                                            
 Koper             17,0907 EUR/m3.                                            

 
Proračunska sredstva MOL, namenjena pokrivanju stroškov urejanja in čiščenja 
občinskih cest, urejanja in čiščenja javnih zelenih površin in urejanja javnih 
sanitarij, tudi v letu 2008 kot ţe vrsto let niso zadoščala za pokrivanje vseh nastalih 
stroškov, povezanih z omenjenimi dejavnostmi.  
 
V letu 2008 je podjetje z opravljanjem dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest, 
vključujoč tudi dejavnost urejanja in čiščenja javnih zelenih površin, ustvarilo 424 tisoč EUR 
izgube, z urejanjem javnih sanitarij pa 121 tisoč EUR izgube. 
 
 

Rezultat poslovanja po dejavnostih v letu 2008  (pred davkom iz dobička) 
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2.5.1. Izvajanje gospodarskih javnih sluţb  

 
 Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov 
 
Doseganje ciljev 
 
Snaga Ljubljana je v letu 2008 z ločenim zbiranjem odpadkov presegla vsa pričakovanja. 
Tudi ostali, s poslovnim načrtom zastavljeni cilji na tej dejavnosti, so bili v glavnem 
realizirani. 
 
1. Uspešni smo bili na področju ločenega zbiranja papirja, stekla in embalaţe. Zbrali smo  

13.308 ton in presegli načrtovano maso za 33,1 %.   
 
Konec leta 2008 je bilo v primerjavi s stanjem konec leta 2007 nameščenih za 13,7 % 
oziroma 740 posod več, masa zbranega papirja, stekla in embalaţe pa je v primerjavi z 
enakim obdobjem lani večja za 29,1 %. 
Največji porast beleţimo pri zbrani embalaţi, kjer se je prostornina in masa v primerjavi z 
načrtom povečala za 47,0 %, v primerjavi z enakim obdobjem leta 2007 pa za 44,3 %. 
Povečanje je zagotovo tudi rezultat intenziviranega informiranja občanov o smiselnosti 
ločevanja odpadkov ţe na izvoru. 

 
 Deleţ ločeno zbranih frakcij  v letu 2008 

 
 

2. Tudi na področju ločenega zbiranja bioloških odpadkov smo bili uspešni.  
 
Zbranih je bilo 10.643 ton odpadkov, vključujoč tudi biološke odpadke zbrane v okviru 
akcije »Za lepšo Ljubljano«, kar pomeni za 12,0 % več kot je bilo načrtovano za leto 
2008.  

 
3. V letu 2008 smo presegli načrtovano maso zbranih odpadkov na zbirnem centru Barje za 

16,9 % in tako krepko presegli predvideno 5-odstotno povečanje.  
 
Količine zbranih odpadkov na zbirnem centru se iz leta v leto povečujejo, opaţamo trend 
povečanja sekundarnih surovin. Junija 2008 smo v občini Vodice odprli zbirni center, ki je 
do sedaj edini poleg zbirnega centra ob odlagališču odpadkov Barje. 
  

4. Masa zbranih nevarnih gospodinjskih odpadkov se z leti povečuje. V letu 2008 je bilo 
zbranih 88 ton, s tem je bila preseţena načrtovana masa zbranih odpadkov za 11,4 %. 
Z namenom še bolj učinkovitega zbiranja tovrstnih odpadkov smo letos vzpostavili 
kontakte z nekaterimi šolami in jim omogočili zbiranje baterij in zgoščenk. Kljub temu pa 
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22%
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se zavedamo, da je na tem področju potrebno izvajati še več aktivnosti v smeri 
ozaveščanja in informiranja uporabnikov naših storitev. Vključevanje šol v skupno akcijo 
zbiranja odpadkov bomo nadaljevali tudi v letu 2009. 

 
 Deleţ zbranih nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v letu 2008 

 
5. Med zastavljenimi cilji za leto 2008 smo imeli tudi 10 % povečanje števila voţenj iz 

industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, ki pa ga nismo dosegli.  
 
Število voţenj na tem področju upada ţe več let, saj podjetja z racionalizacijo sistema 
zbiranja odpadkov zmanjšujejo število odvozov. Ustrezno temu smo tudi prerazporedili 
enega voznika na zbirni center. 

 
6. V zvezi s ciljem nabave vozil z najvišjimi EURO normami smo ţe v prvem trimesečju 2008 

nabavili 10 smetarskih vozil, v drugem trimesečju pa še 5 vozil, ki so opremljena z 
ekološkim EURO 4 motorjem in avtomatskim oziroma polavtomatskim menjalnikom, kar 
pomeni manjšo porabo goriva in manjše onesnaţevanje okolja z emisijami izpušnih 
plinov, ter modernimi nadgradnjami, ki zagotavljajo racionalen in okolju prijazen prevoz 
odpadkov. 
 
V mesecu septembru 2008 je bilo odpiranje ponudb za nabavo 9 novih komunalnih vozil, 
od tega je eno vozilo na električni pogon, v decembru 2008 smo ţe prevzeli sedem od 
desetih vozil. Vsa so opremljena z ekološkimi EURO 5 motorji. 

  
7. V letu 2008 smo dosegli s poslovnim načrtom zastavljen cilj in zmanjšali porabo goriva za  

2,0 % v primerjavi z letom 2007.  
 

Še naprej bomo ukrepali v smislu dodatnega izobraţevanja voznikov in objavljanja 
podatkov o porabi goriva na oglasni deski. 
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Fizični obseg storitev 
 
Izvajanje dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov je potekalo skladno s programom ravnanja 
z odpadki za leto 2008 v Mestni občini Ljubljana in šestih občinah druţbenicah: Brezovica, 
Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Medvode, Škofljica ter treh občinah 
nedruţbenicah: Vodice, Ig in Velike Lašče.     
 

 

Deleţ zbranih in odpeljanih odpadkov po posameznih vrstah v letu 2008 
 

 
 

 

 
Podatki o masi zbranih in odpeljanih odpadkov kaţejo na uspešno realizacijo s poslovnim 
načrtom predvidenega obsega storitev. V obravnavanem obdobju je bila preseţena 
načrtovana masa zbranih in odpeljanih odpadkov, še bolj vzpodbudno pa je dejstvo, da je 
krepko preseţena masa ločeno zbranih odpadkov.  
 
K večji masi zbranih odpadkov v zbiralnicah v primerjavi z načrtovano je v veliki meri 
prispevalo ozaveščanje uporabnikov naših storitev. Povečanje mase zbranih odpadkov je  
tudi rezultat skupne akcije našega podjetja in inšpekcijskih sluţb na terenu. Akcija 
pregledovanja zbranih odpadkov in opozarjanja povzročiteljev je bila namreč medijsko 
močno podprta, zato je bil tudi s strani občanov velik odziv. Zaradi povečanega obsega 
ločeno zbranih frakcij Snaga Ljubljana postavlja nove zbiralnice in na obstoječih zbiralnicah 
dodatne zabojnike. Tako je bilo konec leta 2008 v primerjavi s stanjem konec leta 2007 na 
zbiralnicah dodatno nameščenih 740 posod, kar za 13,7 % več kot pred letom dni. 
Posledično smo pričeli z 2-krat tedenskim praznjenjem posod in postopoma od marca do 
julija povečevali število ekip iz šest na deset.  
 
V letu 2008 smo pričeli v sodelovanju s primestnimi občinami z intenzivnejšim obveščanjem 
javnosti in posledično bolj kontroliranim prepuščanjem kosovnih odpadkov na prevzemnih 
mestih, kar se rezultira na manjši količini teh odpadkov. Prav tako smo septembra 2008 
poskusno izvajali predsortiranje kosovnih odpadkov ţe pred uvozom na odlagališče Barje. 
Na osnovi vzpodbudnih rezultatov smo se odločili, da se nadaljuje s tem projektom s ciljem 
uvedbe rednega sortiranja kosovnih odpadkov v začetku leta 2010 do pričetka obratovanja 
RCERO.  
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Masa zbranih in odpeljanih odpadkov  
                                                                                                                                                                 Masa  v tonah 

  
Leto 
2008 

Načrt 
2008 

Leto 
2007 

Indeks 
L. 2008 
N. 2008 

Indeks 
L. 2008 
L. 2007 

1. Mešani komunalni odpadki - iz gospodinjstev 95.862 93.650 96.887 102,4 98,9 

2. Ostali komunalni in nekomunalni odpadki 22.208 18.935 21.301 117,3 104,3 

3. Kosovni odpadki - skupaj 8.108 8.750 8.176 92,7 99,2 

3.1. - od tega zbrani in odpeljani s podizvajalcem 97 0 0 - - 

4. Papir, steklo in embalaţa 13.308 10.000 10.309 133,1 129,1 

5. Biološki odpadki iz gospodinjstev 10.643 9.500 7.969 112,0 133,6 

6. Nevarni gospodinjski odpadki 88 79 73 111,4 120,5 

7. Drugi odpadki za predelavo (zbirni center)  4.915 4.203 4.286 116,9 114,7 

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

155.132 145.117 149.001 106,9 104,1 

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

132.924 126.182 127.700 105,3 104,1 

10. Neodloţeni odpadki (4.+5.+6.+.7.) 28.954 23.782 22.637 121,7 127,9 

11. Deleţ neodloţenih odpadkov - v % (10./9.) 21,8 18,8 17,7 115,6 122,9 

 
Leta 2008 je bilo skupaj zbranih in odpeljanih 155 tisoč ton odpadkov, kar je več od 
načrtovanega kakor tudi več kot leta 2007. V navedeni masi niso vključeni odpadki, zbrani in 
odpeljani v okviru sanacije črnih odlagališč. 
 
V letu 2008 je znašala izpraznjena in zaračunana prostornina posod 1.404.705 m3, kar je za 
0,4 % več od načrtovane in za 0,6 % več kot je bila v letu 2007. 
 
Masa mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev se zaradi ločevanja odpadkov iz leta v 
leto zmanjšuje. Zmanjšanje mase preostanka odpadkov pa je manjše od predvidenega kljub 
povečanju količin na strani ločeno zbranih odpadkov. Z namenom izboljšanja ločevanja 
odpadkov smo imeli v letu 2008 dve odmevni akciji kontrole odpadkov v sodelovanju z 
inšpekcijsko sluţbo, v mesecu novembru 2008 pa smo pričeli z nagradno igro Ločuj – 
zmaguj, pri kateri vsake štirinajst dni izţrebamo tri uporabnike naših storitev in v njihovih 
posodah preverimo sestavo odpadkov. V primeru, da je masni deleţ nepravilno odloţenih 
odpadkov manjši od 50 %, prejme uporabnik denarno nagrado. 
 

Sanacija črnih odlagališč v letih od 2004 do 2008 

 
 
Črna odlagališča saniramo skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih sluţb MOL-a, stroški 
sanacije pa se pokrivajo s proračunskimi sredstvi. 
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V obravnavanem obdobju smo na celotnem območju MOL-a sanirali skupno 146 črnih 
odlagališč ter zbrali in odpeljali 2.374 ton odpadkov, lani v enakem obdobju pa smo sanirali 
184 črnih odlagališč in odpeljali 3.992 ton odpadkov. 
 

 
Poslovanje  
 
Izkaz poslovnega izida za dejavnost zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov   

 
Zneski v EUR 

  
Leto 
2008 

Načrt 
2008 

Leto 
2007 

Indeks 
L. 2008 
N. 2008 

Indeks 
L. 2008 
L. 2007 

1. Čisti prihodki od prodaje 10.365.818 9.905.411 9.911.832 104,6 104,6 

b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseţeni z opravljanjem gospodarske javne 
sluţbe 

9.956.066 9.905.411 9.904.349 100,5 100,5 

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

405.215 0 0 - - 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 4.538 0 7.482 - 60,6 

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

141.822 47.664 40.001 297,5 354,5 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 4.134.508 3.917.162 3.182.971 105,5 129,9 

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

2.043.907 1.832.651 1.562.882 111,5 130,8 

b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji 2.090.602 2.084.512 1.620.089 100,3 129,0 

6. Stroški dela 5.736.542 5.840.546 5.363.298 98,2 107,0 

a) Stroški plač 4.094.103 4.183.742 3.770.575 97,9 108,6 

b) Stroški socialnih zavarovanj  805.680 824.860 802.610 97,7 100,4 

b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj 446.207 430.073 412.931 103,8 108,1 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj 359.472 394.787 389.679 91,1 92,2 

c) Drugi stroški dela 836.760 831.943 790.113 100,6 105,9 

7. Odpisi vrednosti 1.130.662 1.103.125 748.269 102,5 151,1 

a) Amortizacija  978.552 1.054.625 646.244 92,8 151,4 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 152.110 48.500 102.025 313,6 149,1 

8. Drugi poslovni odhodki 174.634 61.259 36.616 285,1 476,9 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  174.634 61.259 36.616 285,1 476,9 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 29.201 25.257 34.411 115,6 84,9 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 29.201 25.257 34.411 115,6 84,9 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 6.881 16.655 22.821 41,3 30,2 

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od druţb v skupini 6.881 16.655 22.821 41,3 30,2 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 72 8.418 7.105 0,9 1,0 

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti 

72 8.418 7.105 0,9 1,0 

15. Drugi prihodki  125.517 82.009 70.223 153,1 178,7 

16. Drugi odhodki 5.364 17.830 27.096 30,1 19,8 

17. Davek iz dobička 0 0 0 - - 

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

-526.304 -904.654 668.289 58,2 - 

 
V letu 2008 je dejavnost zbiranja in prevoza odpadkov dosegla boljši rezultat od 
načrtovanega, kljub temu, da je bila doseţena izguba v višini 0,5 mio EUR. Razlogi za boljši 
rezultat so predvsem: 

- višji drugi poslovni prihodki s prevrednotevalnimi poslovnimi prihodki, 
- niţji stroški dela zaradi manjšega povprečnega števila zaposlenih, 
- niţji stroški amortizacije zaradi manjše nabave opreme. 
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V primerjavi z letom 2007, ko je omenjena dejavnost dosegla dobiček v višini 0,7 mio EUR, 
pa je rezultat slabši predvsem zaradi višjih stroškov: 

- porabljenega pogonskega goriva ter posod za odpadke, 
- najema delovne sile ter stroškov predelave bioloških odpadkov iz gospodinjstev, 
- amortizacije zaradi nabave novih vozil, 
- dela zaradi medletnega usklajevanja plač in večjega števila zaposlenih. V letu 2008 je 

to dejavnost izvajalo v povprečju 246 zaposlenih, kar je za 8 zaposlenih več kot v letu 
2007. 

 
 
 Odlaganje odpadkov na odlagališču Barje 
 
Dejavnost evidentiramo ločeno za: 
 GJS odlaganje komunalnih odpadkov in  
 DGD odlaganje nekomunalnih odpadkov ter proizvodnjo električne energije. 
 
 
Doseganje ciljev 
 
1. V letu 2008 smo uspeli povečati maso izločenih odpadkov z odlagalnih polj za  23,8 % in 

tako presegli predvideno 10–odstotno povečanje. 
 

Masa izločenih odpadkov iz odlagalnih polj v letih od 2004 do 2008 
 

 
 

2. Poglavitni razlog za večjo porabo goriva od predvidenega in s tem nedoseganja 2-
odstotnega zmanjšanja je v potrebnem načinu dela obratovanja delovnih strojev, ki so 
obratovali na večjih naklonih, kar pomen večjo obremenitev strojev in s tem večjo 
porabo. 

 
 
Fizični obseg  
 
Snaga Ljubljana sprejema in na odlagališče Barje odlaga odpadke iz Mestne občine Ljubljana 
in šestih občin druţbenic: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, 
Medvode, Škofljica ter petih občin nedruţbenic: Ig, Velike Lašče, Vodice, Kamnik in 
Komenda. 
 
V letu 2008 je bilo v okviru dejavnosti odlaganja odpadkov sprejetih 183 tisoč ton odpadkov, 
od tega 78,0 % komunalnih odpadkov in 22,0 % nekomunalnih odpadkov.  
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Uspešni smo bili na področju snovne izrabe. Podatki kaţejo, da je bilo v letu 2008 izločenih 
več odpadkov, kot je bilo predvideno in več tudi v primerjavi z letom 2007. Na ugodno 
snovno izrabo je vplivala večja masa izločenih pometnin in oddaja le-teh v predelavo, večja 
količina zbranega lesa na ploščadi ter več izločenih odpadkov iz odlagalnih polj.  
 
Masa sprejetih in odloţenih odpadkov na odlagališču Barje 

Masa v tonah 

  
Leto 
2008 

Načrt 
2008 

Leto 
2007 

Indeks 
L. 2008 
N. 2008 

Indeks 
L. 2008 
L. 2007 

1. Mešani komunalni odpadki iz gospodinjstev  in njim podobni 108.330 104.520 108.033 103,6 100,3 

 
- od tega MOL in občine druţbenice 94.397 92.262 95.568 102,3 98,8 

 
- od tega občine nedruţbenice 13.933 12.258 12.465 113,7 111,8 

2. Mešani komunalni odpadki iz POSD in ostali 22.699 25.549 23.371 88,8 97,1 

3. Kosovni odpadki 8.823 9.063 8.883 97,4 99,3 

4. Zemlja in kamenje  1.291 456 4.936 283,1 26,2 

5. Drugi nenevarni odpadki 0 5 0 0,0 - 

6. Odpadki za predelavo (ploščad) 1.686 1.901 1.864 88,7 90,5 

I. Sprejeti komunalni odpadki 142.829 141.494 147.087 100,9 97,1 

1. Mešani gradbeni odpadki in ruševine 26.802 27.727 31.469 96,7 85,2 

2. Pepel, mulji iz čistilnih naprav  in peskolovov 2.667 2.759 2.708 96,7 98,5 

3. Drugi nenevarni odpadki 7.780 7.054 8.212 110,3 94,7 

4. Odpadki za predelavo (ploščad) 2.962 2.043 2.426 145,0 122,1 

II. Sprejeti nekomunalni odpadki 40.211 39.583 44.815 101,6 89,7 

III.  Skupaj sprejeti odpadki (I.+II.) 183.040 181.077 191.902 101,1 95,4 

1. Drugi odpadki za predelavo (ploščad) 4.648 3.944 4.290 117,8 108,3 

2. Drugi odpadki za predelavo (iz odlagalnih polj) 982 793 912 123,8 107,7 

3. Pometnine 1.342 900 1.217 149,1 110,3 

IV. Neodloţeni odpadki 6.972 5.637 6.419 123,7 108,6 

V. Odloţeni odpadki (III.-IV.) 176.068 175.440 185.483 100,4 94,9 

       

Glavni 59,2-odstotni deleţ v vseh sprejetih odpadkih predstavljajo mešani komunalni odpadki 
iz gospodinjstev in njim podobni.   
 
Zatem s 14,6-odstotnim deleţem sledijo mešani gradbeni odpadki in ruševine, katerih je bilo 
zbranih manj od načrtovane mase in tudi manj kot v letu 2007. Skladno z Uredbo o 
odlaganju odpadkov so imetniki tovrstnih odpadkov namreč dolţni predloţiti oceno 
odpadkov, brez katere odlaganje ni mogoče, to pa je tudi glavni vzrok za zmanjševanje mase 
sprejetih odpadkov tako glede na načrtovano maso kakor tudi glede na lanskoletno 
realizacijo. Na odlaganje sprejmemo samo toliko teh odpadkov, kolikor jih potrebujemo za 
prekrivko, ostalo pa usmerjamo na separacijo gradbenih odpadkov.  
 
Z 12,4-odstotnim deleţem sledijo mešani komunalni odpadki iz proizvodnje, obrti in 
storitvenih dejavnosti, vključujoč tudi odpadke iz čiščenja cest. 
 
Zemlje in kamenja smo v letu 2008 zbrali občutno več, kot smo načrtovali, in bistveno manj 
kot v letu 2007. Razlog za ta odstopanja so sanacije divjih odlagališč in rušenje objektov 
vrtičkarjev.  
 
Preostali 13,1-odstotni deleţ pomenijo kosovni odpadki (4,8 %), drugi nenevarni odpadki 
(4,3 %), pepeli, mulji iz čistilnih naprav (1,5 %) in odpadki za predelavo (2,5 %).  
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Odlaganje komunalnih odpadkov (GJS) 
 
V okviru GJS odlaganja komunalnih odpadkov je bilo v letu 2008 sprejetih manj odpadkov 
kot leto prej. V letu 2007 je bilo v primerjavi s preteklimi leti  sprejeto izredno veliko  zemlje 
in kamenja zaradi sanacije črnih odlagališč in vrtičkov.  
V letu 2008 je bilo v primerjavi s predhodnim letom sprejetih  tudi manj mešanih komunalnih 
odpadkov iz gospodinjstev predvsem zaradi odpadkov iz občin Ig in Velike Lašče, ki se od 
1.1.2008 dalje z odprodajo lastniškega deleţa odlagajo na podlagi pogodbe in evidentirajo v 
okviru druge gospodarske dejavnosti. 
 
Masa sprejetih in odloţenih komunalnih odpadkov 
                                                                                                                                                Masa v tonah 

  
Leto 
2008 

Načrt 
2008 

Leto 
2007 

Indeks 
L. 2008 
N. 2008 

Indeks 
L. 2008 
L. 2007 

1. Mešani komunalni odpadki iz gospod. in njim podobni – 
MOL in druţbenice 

94.397 92.262 95.568 102,3 98,8 

2. Mešani komunalni odpadki iz POSD in ostali 22.699 25.549 23.371 88,8 97,1 

3. Kosovni odpadki 8.823 9.063 8.883 97,4 99,3 

4. Zemlja in kamenje  1.291 456 4.936 283,1 26,2 

5. Drugi nenevarni odpadki 0 5 0 0,0  - 
6. Odpadki za predelavo (ploščad) 1.686 1.901 1.864 88,7 90,5 

I. Sprejeti komunalni odpadki 128.896 129.236 134.622 99,7 95,7 

1. Drugi odpadki za predelavo (ploščad) 1.686 1.901 1.864 88,7 90,5 

2. Drugi odpadki za predelavo (iz odlagalnih polj) 982 793 912 123,8 107,7 

3. Pometnine 1.342 900 1.217 149,1 110,3 

II. Neodloţeni odpadki 4.010 3.594 3.993 111,6 100,4 

III. Odloţeni odpadki (I.- II.) 124.886 125.642 130.629 99,4 95,6 

 

 

Poslovanje 
 

V letu 2008 je dejavnost odlaganja komunalnih odpadkov (GJS) izkazovala izgubo v višini 
541 tisoč EUR, kar je slabše tako glede na načrtovani poslovni izid kot na rezultat, doseţen v 
letu 2007, ko je čisti dobiček znašal 113 tisoč EUR. 
 
V poslovnem načrtu za leto 2008 smo strošek amortizacije za osnovna sredstva, financirana z 
okoljsko dajatvijo, do višine načrtovane izgube v višini 0,6 mio EUR pokrivali s poslovnimi 
prihodki iz naslova zmanjšana obveznosti do lokalnih skupnosti. 
 
V izkazih poslovnega izida za leto 2008 smo realizirali sklep 6. seje nadzornega sveta Snage, 
d.o.o. z dne 10.11.2008, da se izkazana izguba na gospodarskih javni sluţbi odlaganja 
komunalnih odpadkov prednostno pokriva z dobičkom, ustvarjenim na drugih (trţnih) 
gospodarskih dejavnostih. Tako smo izkazano izgubo dejavnosti odlaganja komunalnih 
odpadkov v višini 0,5 mio EUR pokrili z izkazanim dobičkom dejavnosti odlaganja 
nekomunalnih odpadkov, pri tem dejavnost odlaganja odpadkov skupaj izkazuje 310.107 
EUR čistega dobička. 
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Izkaz poslovnega izida za dejavnost odlaganja komunalnih odpadkov 

 
Zneski v EUR 

  
Leto 
2008 

Načrt 
2008 

Leto 
2007 

Indeks 
L. 2008 
N. 2008 

Indeks 
L. 2008 
L. 2007 

1. Čisti prihodki od prodaje 3.733.855 4.453.684 4.253.315 83,8 87,8 

b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseţeni z opravljanjem gospodarske javne 
sluţbe 

3.650.216 4.453.684 4.250.070 82,0 85,9 

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

81.996 0 0 - - 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 1.642 0 3.244 - 50,6 

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

78.953 651.735 80.307 12,1 98,3 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 1.722.564 2.105.804 1.306.707 81,8 131,8 

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

405.804 338.622 393.326 119,8 103,2 

b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji 1.316.760 1.767.182 913.381 74,5 144,2 

6. Stroški dela 1.095.009 1.230.856 1.070.262 89,0 102,3 

a) Stroški plač 819.529 938.877 781.437 87,3 104,9 

b) Stroški socialnih zavarovanj  164.126 184.649 175.671 88,9 93,4 

b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj 85.801 89.931 82.037 95,4 104,6 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj 78.325 94.718 93.634 82,7 83,7 

c) Drugi stroški dela 111.353 107.330 113.154 103,7 98,4 

7. Odpisi vrednosti 1.639.610 1.777.547 1.703.921 92,2 96,2 

a) Amortizacija  1.587.517 1.760.946 1.647.283 90,2 96,4 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 52.094 16.601 56.638 313,8 92,0 

8. Drugi poslovni odhodki 63.502 33.436 68.300 189,9 93,0 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  63.502 33.436 68.300 189,9 93,0 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 173.651 63.448 145.650 273,7 119,2 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 173.651 63.448 145.650 273,7 119,2 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 11.221 22.915 30.790 49,0 36,4 

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od druţb v skupini 11.221 22.915 30.790 49,0 36,4 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 24 0 3.079 - 0,8 

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti 

24 0 3.079 - 0,8 

15. Drugi prihodki  17.279 8.125 8.190 212,7 211,0 

16. Drugi odhodki 8.291 6.435 21.580 128,8 38,4 

17. Davek iz dobička 4.040 0 169.841 - 2,4 

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

-540.524 0 112.982 - - 

 
 
Na slabši rezultat leta 2008 v primerjavi z letom 2007 pa so vplivali predvsem: 

- višji stroški čiščenja in odvajanja odpadnih voda na odlagališču Barje ter višji stroški 
strojnih storitev, 

- niţji prihodki od prodaje zaradi manj sprejetih komunalnih odpadkov iz proizvodnje, 
obrti in storitvenih dejavnosti ter zemlje in kamenja in zaradi izkazovanja prihodkov iz 
naslova pogodbenega odnosa odlaganja komunalnih odpadkov iz občin Ig in Velike 
Lašče med prihodke druge gospodarske dejavnosti.  
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 Urejanje in čiščenje občinskih cest2 v  Mestni občini Ljubljana 
 
Snaga Ljubljana je v letu 2008 na področju MOL izvajala obvezni gospodarski javni sluţbi: 

o Urejanje in čiščenje občinskih cest,  
in od septembra 2008 dalje tudi 

o Urejanje in čiščenje javnih zelenih površin. 
 
 
Fizični obseg 
 
Obseg storitev se je v letu 2008 izvajal v dogovoru z MOL-om, Oddelkom za gospodarske 
dejavnosti in promet in v okviru Pogodbe o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin in 
občinskih cest ter urejanju javnih sanitarij na območju MOL v letu 2008 v skupnem znesku 
2.739.989,57 EUR z DDV. 
 
S sprejetjem Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2008 so bila zagotovljena dodatna 
proračunska sredstva v višini 510.000 EUR, namenjena izvajanju dejavnosti urejanja in 
čiščenja občinskih cest. Del tega zneska, in sicer 258.942,80 EUR, je bil namenjen poplačilu 
opravljenih storitev v novembru in decembru 2007, razlika 251.057,20 EUR pa za izvedbo 
dodatnih storitev ročnega in strojnega pometanja v letu 2008, za kar je bil septembra 2008 
sklenjen Aneks št.1. 
 
Urejanje in čiščenje občinskih cest           

V urah 

  
Leto 
2008 

Načrt 
2008 

Leto 
2007 

Indeks 
L. 2008 
N. 2008 

Indeks 
L. 2008 
L. 2007 

1. Ročno pometanje 46.787 43.276 50.143 108,1 93,3 

2. Strojno pometanje 14.394 12.500 15.487 115,2 92,9 

3. Spiranje 968 1.232 953 78,6 101,6 

4. Redno čiščenje - tovorna vozila* 26.972 24.748 26.909 109,0 100,2 

5. Vzdrţevanje javnih površin v okviru akcije »ZLL«* 3.342 2.085 3.154 160,3 106,0 

6. Čiščenje podhodov in odstranjevanje grafitov 6.268 8.172 9.156 59,5 53,1 

7. Vzdrţevanje breţin 5.190 4.156 4.869 124,9 106,6 

I. Skupaj storitve GJS  103.921 96.169 110.870 108,1 93,7 

II. Storitve za individualne naročnike 1.614 1.752 2.186 92,1 73,9 

III. Vse skupaj (I.+II.) 105.535 97.921 113.055 107,8 93,3 

* upoštevane ure ekip 

 

V letu 2008 smo presegli načrtovan obseg vseh storitev razen storitev spiranja, ki so zaradi 
daljšega popravila opreme pod načrtovano vrednostjo. Preseganje načrtovanega obsega 
storitev ročnega čiščenja je predvsem posledica postavitve vse večjega števila količkov, kar 
onemogoča strojno čiščenje cest in pločnikov. Hkrati se je v letu 2008 zaradi povečanega 
števila prireditev (predsedovanje EU, obisk britanske kraljice) pokazala potreba po daljšem 
intenzivnejšem strojnem čiščenju ulic in trgov v oţjem središču mesta. V letu 2008 smo na 
novo postavili 63 koškov in vzdrţevali 1.325 koškov za odpadke.  
Vse te storitve nam je uspelo opraviti z manjšim število izvajalcev od načrtovanega. 
 
V letu 2008 smo očistili 5.865 m2 površin, obremenjenih z grafiti. Uvedli smo postopke 
odstranjevanja grafitov s pročelij zgradb, mostov in spomenikov brez poškodb čiščenih 
površin. Sodelovali smo pri oblikovanju odloka o urejanju cest ter vzdrţevanju javnih zelenih 
površin. Začeli smo s pripravo pravilnika o negi in kontroli mestnega drevja.  

                                                 
2 Vključujoč tudi urejanje in čiščenje javnih zelenih površin 
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Snaga Ljubljana je septembra 2008 pričela s postopnim prevzemanjem in izvajanjem storitev 
urejanja in čiščenja javnih zelenih površin, za kar je s podizvajalci sklenila pogodbe o 
izvajanju sledečih storitev:  

 S podjetji Ţelva d.o.o., Tisa d.o.o., Dobrovita Plus d.o.o. za izvajanje storitev: 
o Sklop 5 - vzdrţevanje mestnega drevja, 
o Sklop 7 - vzdrţevanje poti spomina in tovarištva (PST) in  objektov komunalne 

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

vzdrţevanje in praznjenje kontejnerjev za pse.  

 S podjetjem KPL d.d. za vzdrţevanje javnih zelenih površin na območju Mestne občine 
Ljubljana za izvajanje storitev za: 
o Sklop 1 – park Tivoli, 
o Sklop 2 – ostali parki in ostale zelene površine, 
o Sklop 3 – otroška igrišča in parkovna oprema, 
o Sklop 4 – cvetoče grede in korita, 
o Sklop 6 – parkovni gozd in 
o Sklop 9 – vzdrţevanje zelenih površin na otroških igriščih. 

 
Decembra 2008 je bil sklenjen Aneks št. 2 k pogodbi o urejanju in čiščenju javnih površin in 
občinskih cest ter urejanju javnih sanitarij na območju Mestne občine Ljubljana v letu 2008, 
za sklopa 7 in 8, za obdobje od 11.9.2008 do 31.12.2008 v znesku 121.029,25 EUR z DDV. 
Za skop 7 je bilo namenjenih 74.717,46 EUR in preostalih 46.311,79 EUR za sklop 8.   
 
Storitve so bile opravljene skladno z mesečnim izvedbenim programom za obdobje 
september – december 2008, ki je bil pripravljen v dogovoru z Mestno občino Ljubljana, 
Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, in sicer: 
 

  
EM 

Realizacija 
IX-XII/08 

I. Sklop 7 
  

1. Košnja trave z motorno kosilnico m2 245.000 

2. Ročno pobiranje smeti m2 6.720.000 

3. Praznjenje košev kos 1.547 

4. Odstranjevanje posušenih dreves nad 5 m kos 35 

5. Čiščenje muld, koritnic in prepustov m1 8.028 

6. Grabljenje listja z odvozom na deponijo m2 1.295.175 

7. Nabava, dostava in razgrnitev peska 0-16 mm in od 0-32 mm m3 85 

8. Obrezovanje ţive meje do 1,5 m m1 725 

9. Demontaţa miz in klopi, odvoz v skladišče in obnova kos 277 

10. Čiščenje snega in strganje ledu s stopnic in mostov m2 1.280 

11. Okopavanje peščenega dela poti m2 156.400 

12. Obsekavanje travne ruše na robnikih m1 11.300 

13. Obţagovanje suhih in poškodovanih vej - drevo kos 1.850 

 II. Sklop 8 
  

1. Pobiranje smeti v centralnih  parkih in na zelenicah mestnih vpadnic m2 9.289.424 

2. Praznjenje košev v centralnih parkih kos 9.401 

3. Pometanje tlakovanih površin in grabljenje zelenih površin v centralnih parkih m2 278.530 

4. Vzdrţevanje pasjih stranišč kos 29.518 
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Poslovanje  
 
V poslovnem izkazu dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih cest izkazujemo tudi stroške in 
prihodke dejavnosti urejanja in čiščenja javnih zelenih površin. Neposredni stroški urejanja in 
čiščenja javnih zelenih površin so v letu 2008 znašali 120,8 tisoč EUR, prihodki od prodaje 
storitev pa 104,5 tisoč EUR.  
 
Izkaz poslovnega izida za dejavnost urejanja in čiščenja občinskih cest  

 
Zneski v EUR 

  
Leto 
2008 

Načrt 
2008 

Leto 
2007 

Indeks 
L. 2008 
N. 2008 

Indeks 
L. 2008 
L. 2007 

1. Čisti prihodki od prodaje 2.488.628 1.883.283 2.187.744 132,1 113,8 

b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseţeni z opravljanjem gospodarske javne 
sluţbe 

2.319.763 1.883.283 2.186.091 123,2 106,1 

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

167.820 0 0 - - 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 1.045 0 1.654 - 63,2 

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

25.089 7.067 11.702 355,0 214,4 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 981.177 1.065.640 841.775 92,1 116,6 

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

300.904 324.580 302.015 92,7 99,6 

b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji 680.273 741.059 539.760 91,8 126,0 

6. Stroški dela 1.486.293 1.249.713 1.168.799 118,9 127,2 

a) Stroški plač 1.079.919 914.579 837.579 118,1 128,9 

b) Stroški socialnih zavarovanj  207.097 176.351 175.269 117,4 118,2 

b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj 112.550 90.562 89.365 124,3 125,9 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj 94.547 85.789 85.904 110,2 110,1 

c) Drugi stroški dela 199.277 158.783 155.950 125,5 127,8 

7. Odpisi vrednosti 269.236 258.139 251.449 104,3 107,1 

a) Amortizacija  265.696 253.070 240.835 105,0 110,3 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 3.540 5.070 10.614 69,8 33,3 

8. Drugi poslovni odhodki 231.583 18.009 10.189 1.285,9 2.272,8 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  231.583 18.009 10.189 1.285,9 2.272,8 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 10.336 1.717 1.895 602,0 545,5 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 10.336 1.717 1.895 602,0 545,5 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 510 513 900 99,4 56,6 

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od druţb v skupini 510 513 900 99,4 56,6 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 24 8.418 1.569 0,3 1,5 

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti 

24 8.418 1.569 0,3 1,5 

15. Drugi prihodki  22.446 3.277 4.148 685,0 541,1 

16. Drugi odhodki 1.519 5.871 7.242 25,9 21,0 

17. Davek iz dobička 0 0 0 - - 

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

-423.843 -710.959 -76.434 59,6 554,5 

 
 
V letu 2008 je bilo z dejavnostjo urejanja in čiščenja občinskih cest ustvarjenih 424 tisoč EUR 
izgube, kar predstavlja boljši rezultat glede na načrtovanega. Razlog je predvsem v višjih 
prihodkih od prodaje storitev čiščenja javnih površin, ki se financirajo s proračunskimi 
sredstvi MOL-a. Le-ti so bili višji za 28,5 % in so rezultat povečanega obsega opravljenih 
storitev po naročilu MOL-a ter višjih cen. V okviru dejavnosti urejanja in čiščenja občinskih 
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cest so bile opravljene tudi storitve za individualne naročnike, prihodki iz tega naslova pa so 
bili za 28,9 % višji od načrtovanih.  
 
V primerjavi z letom 2007, ko je obravnavana dejavnost prav tako izkazovala izgubo, je 
rezultat leta 2008 slabši predvsem zaradi: 

- oblikovanja rezervacij iz naslova odškodnine podjetja Manpower d.o.o. Ljubljana. 
Snaga je namreč v mesecu aprilu 2008 prejela toţbo podjetja Manpower zaradi 
povračila škode v višini 300 tisoč EUR, od tega se 210 tisoč EUR nanaša na dejavnost 
čiščenje javnih površin.  

- višjih stroškov dela zaradi povečanja števila zaposlenih na tej dejavnosti. 
 
 

 Urejanje javnih sanitarij - Mestna občina Ljubljana 
 

Vzdrţevanje javnih sanitarij je v obravnavanem obdobju obsegalo čiščenje in vzdrţevanje 
sanitarij na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most in Plava laguna. Poleg 
navedenih lokacij smo vzdrţevali tudi dve kemični sanitarni enoti na lokaciji Park Tivoli ob 
ribniku.  
 

 

Fizični obseg 
 

V letu 2008 beleţimo visok porast števila obiskov na javnih sanitarij tako v primerjavi z letom 
prej kot tudi glede na načrtovano število. Največ obiskov smo v letu 2008 zabeleţili v mesecu 
avgustu, najmanj pa v februarju. 
 

Število obiskov 
Št. obiskov 

  
Leto 
2008 

Načrt 
2008 

Leto 
2007 

Indeks 
L. 2008 

N. 2008 

Indeks 
L. 2008 

L. 2007 

1. Uporaba javnih sanitarij 226.893 179.000 184.865 126,8 122,7 

 

 

Število obiskov v javnih sanitarijah  po posameznih lokacijah v  letu 2008 
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Poslovanje 
 

V letu 2008 je bilo z dejavnostjo vzdrţevanja javnih sanitarij ustvarjenih 121 tisoč EUR 
izgube, kar predstavlja slabši rezultat tako glede na načrtovani rezultat kot na rezultat, 
doseţen v letu 2007. Razlog za slabši rezultat je predvsem zaradi višjih stroškov dela, ki so 
posledica povečanja števila zaposlenih. Povprečno število zaposlenih te dejavnosti je v letu 
2008 znašalo 20,5 zaposlenih, kar je v primerjavi z načrtovanimi za 2,5 zaposlenega več, 
glede na leto 2007 pa za 2,7 zaposlenega več. 
 
Izkaz poslovnega izida za dejavnost urejanja javnih sanitarij 

 
Zneski v EUR 

  
Leto 
2008 

Načrt 
2008 

Leto 
2007 

Indeks 
L. 2008 

N. 2008 

Indeks 
L. 2008 

L. 2007 

1. Čisti prihodki od prodaje 274.298 251.569 271.673 109,0 101,0 

b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseţeni z opravljanjem gospodarske javne 
sluţbe 

268.244 251.569 271.467 106,6 98,8 

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

5.934 0 0 - - 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 121 0 206 - 58,4 

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

629 382 351 164,8 179,1 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 70.984 71.718 77.097 99,0 92,1 

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

23.423 20.561 20.916 113,9 112,0 

b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji 47.561 51.157 56.181 93,0 84,7 

6. Stroški dela 303.636 279.825 269.116 108,5 112,8 

a) Stroški plač 211.428 195.362 187.146 108,2 113,0 

b) Stroški socialnih zavarovanj  41.979 38.712 38.990 108,4 107,7 

b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj 23.906 20.837 20.901 114,7 114,4 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj 18.073 17.875 18.089 101,1 99,9 

c) Drugi stroški dela 50.230 45.751 42.981 109,8 116,9 

7. Odpisi vrednosti 17.129 17.191 15.184 99,6 112,8 

a) Amortizacija  16.834 17.116 14.058 98,4 119,8 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 295 75 1.126 394,8 26,2 

8. Drugi poslovni odhodki 4.636 1.634 1.367 283,8 339,0 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  4.636 1.634 1.367 283,8 339,0 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 35 17 83 199,7 41,6 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 35 17 83 199,7 41,6 

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

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

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 1 0 196 - 0,7 

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti 

1 0 196 - 0,7 

15. Drugi prihodki  320 73 79 435,6 402,6 

16. Drugi odhodki 0 386 650 0,1 0,1 

17. Davek iz dobička 0 0 0 - - 

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

-121.107 -118.711 -91.424 102,0 132,5 

 

 

Na negativni poslovni izid dejavnosti vpliva tudi cena uporabnine javnih sanitarij, ki se ţe več 
kot deset let ni spremenila in znaša 0,17 EUR/obisk vključno z DDV. Prihodki iz naslova 
uporabnin so v letu 2008 znašali 35.616 EUR, kar predstavlja več tako na načrtovane 
prihodke kot prihodke, doseţene v letu 2007, in so rezultat večjega števila obiskov.  
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Proračunska sredstva MOL, ki so v letu 2008 znašala 232.628 EUR in predstavljajo 84,5-
odstotni deleţ vseh prihodkov, so bila v primerjavi z načrtovanimi višja za 4,4 %, v primerjavi 
z letom 2007 pa so bila niţja za 2,7 %. 
 
 
2.5.2. Druge gospodarske dejavnosti 
 
 Dejavnost odlaganja nekomunalnih odpadkov3  
 

Fizični obseg 
 
V letu 2008 v okviru te dejavnosti beleţimo predvsem povečanje mase sprejetih komunalnih 
odpadkov iz občin nedruţbenic, ki se na odlagališče Barje odlagajo pogodbeno. Namreč z 
odsvojitvijo poslovnega deleţa konec leta 2007, se odpadki iz občin Velike Lašče in Ig 
odlagajo na podlagi sklenjenih pogodb in ne izkazujejo več v okviru GJS temveč v okviru te 
DGD.  
 
Masa sprejetih in odloţenih odpadkov 

Masa v tonah 

  
Leto 
2008 

Načrt 
2008 

Leto 
2007 

Indeks 
L. 2008 

N. 2008 

Indeks 
L. 2008 

L. 2007 

1. Mešani komunalni odpadki iz gospod. in njim podobni  iz 
občin nedruţbenic 

13.933 12.258 12.465 113,7 111,8 

2. Mešani gradbeni odpadki in ruševine 26.802 27.727 31.469 96,7 85,2 

3. Pepel, mulji iz ČN in peskolovov 2.667 2.759 2.708 96,7 98,5 

4. Drugi nenevarni odpadki 7.780 7.054 8.212 110,3 94,7 

5. Odpadki za predelavo (ploščad) 2.962 2.043 2.426 145,0 122,1 

I. Sprejeti odpadki  54.144 51.841 57.280 104,4 94,5 

1. Drugi odpadki za predelavo (ploščad) 2.962 2.043 2.426 145,0 122,1 

II. Neodloţeni odpadki 2.962 2.043 2.426 145,0 122,1 

III. Odloţeni odpadki (I.-II.) 51.182 49.798 54.854 102,8 93,3 

 
 
Poslovanje  
 
V letu 2008 je dejavnost odlaganja nekomunalnih odpadkov poslovala uspešno in dosegla 
čisti dobiček v višini 851.631 EUR. Ta rezultat je boljši od predvidenega in tudi doseţenega v 
letu 2007 predvsem zaradi višjih prihodkov od prodaje storitev zaradi večje količine vseh 
odloţenih nekomunalnih odpadkov in komunalnih odpadkov iz občin nedruţbenic. 
 
Na boljši rezultat v primerjavi z načrtovanim so vplivali še: 

- višji finančni prihodki zaradi višjih prihodkov od obresti depozitov, 
- niţji stroški vzdrţevanja predvsem zaradi manj izvedenih večjih vzdrţevalnih del na 

odlagališču. 
 
Del dobička v višini 540.524 EUR je namenjen za pokrivanje izgube na GJS odlaganje 
komunalnih odpadkov tako, da dejavnost odlaganja odpadkov skupaj izkazuje 310.107 EUR 
čistega dobička. 
 

 

 

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

Zneski v EUR 

  
Leto 
2008 

Načrt 
2008 

Leto 
2007 

Indeks 
L. 2008 

N. 2008 

Indeks 
L. 2008 

L. 2007 

1. Čisti prihodki od prodaje 3.036.381 2.712.024 2.683.908 112,0 113,1 

b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseţeni z opravljanjem gospodarske javne 
sluţbe 

0 0 0 - - 

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

3.035.045 2.712.024 2.681.885 111,9 113,2 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 1.335 0 2.023 - 66,0 

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

64.207 35.672 50.082 180,0 128,2 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 723.565 837.730 556.026 86,4 130,1 

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

170.458 134.710 167.367 126,5 101,8 

b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji 553.107 703.019 388.659 78,7 142,3 

6. Stroški dela 459.960 489.658 455.414 93,9 101,0 

a) Stroški plač 344.244 373.503 332.514 92,2 103,5 

b) Stroški socialnih zavarovanj  68.941 73.457 74.751 93,9 92,2 

b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj 36.041 35.776 34.908 100,7 103,2 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj 32.901 37.681 39.843 87,3 82,6 

c) Drugi stroški dela 46.774 42.698 48.149 109,5 97,1 

7. Odpisi vrednosti 709.203 712.374 736.268 99,6 96,3 

a) Amortizacija  666.838 700.538 700.947 95,2 95,1 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 42.364 11.835 35.322 358,0 119,9 

8. Drugi poslovni odhodki 456.833 445.956 431.020 102,4 106,0 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  456.833 445.956 431.020 102,4 106,0 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 271.944 100.885 231.393 269,6 117,5 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 271.944 100.885 231.393 269,6 117,5 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 9.125 16.337 19.202 55,9 47,5 

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od druţb v skupini 9.125 16.337 19.202 55,9 47,5 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 20 0 1.920 - 1,0 

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti 

20 0 1.920 - 1,0 

15. Drugi prihodki  14.052 5.793 5.108 242,6 275,1 

16. Drugi odhodki 6.742 4.588 13.458 147,0 50,1 

17. Davek iz dobička 170.506 0 178.596 - 95,5 

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

850.631 347.732 578.586 244,6 147,0 

 

 

 Proizvodnja električne energije 
 

Fizični obseg 
 
Proizvedena električna energija se odvaja v električno omreţje mesta Ljubljana, le manjša 
količina se uporabi na odlagališču Barje.  
 
Proizvodnja in prodaja električne energije 

V kWh 

  
Leto 
2008 

Načrt 
2008 

Leto 
2007 

Indeks 
L. 2008 

N. 2008 

Indeks 
L. 2008 

L. 2007 

1. Proizvedena električna energija 21.185.345 21.120.000 19.466.090 100,3 108,8 

2. Prodana električna energija 20.541.380 20.565.000 18.851.245 99,9 109,0 
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V letu 2008 je bila proizvodnja in prodaja električne energije na ravni načrtovane, v 
primerjavi z letom poprej pa smo jo proizvedli in prodali za 9,0 % več. Razlog za povečanje 
proizvodnje in prodaje električne energije v letu 2008 je začasna priključitev dodatnih 
plinskih sond na 2. fazi IV. in V. odlagalnega polja. S tem se je povečala količina in kvaliteta 
izčrpanega deponijskega plina, ki poganja plinske agregate za proizvodnjo električne 
energije. 
 

 

Poslovanje  
 

Izkaz poslovnega izida za dejavnost proizvodnje električne energije 

 
Zneski v EUR 

  
Leto 
2008 

Načrt 
2008 

Leto 
2007 

Indeks 
L. 2008 
N. 2008 

Indeks 
L. 2008 
L. 2007 

1. Čisti prihodki od prodaje 1.765.613 1.378.557 1.268.137 128,1 139,2 

b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseţeni z opravljanjem gospodarske javne 
sluţbe 

0 0 0 - - 

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

1.764.836 1.378.557 1.267.172 128,0 139,3 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 778 0 964 - 80,6 

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

17.020 15.509 137.747 109,7 12,4 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 313.325 457.428 197.421 68,5 158,7 

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

133.404 71.147 79.984 187,5 166,8 

b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji 179.921 386.281 117.437 46,6 153,2 

6. Stroški dela 256.803 262.203 229.271 97,9 112,0 

a) Stroški plač 194.263 201.305 169.328 96,5 114,7 

b) Stroški socialnih zavarovanj  40.430 40.934 39.054 98,8 103,5 

b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj 20.944 20.025 17.967 104,6 116,6 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj 19.486 20.910 21.087 93,2 92,4 

c) Drugi stroški dela 22.110 19.964 20.890 110,7 105,8 

7. Odpisi vrednosti 362.914 365.158 249.692 99,4 145,3 

a) Amortizacija  361.234 364.747 244.428 99,0 147,8 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 1.680 410 5.264 409,3 31,9 

8. Drugi poslovni odhodki 5.499 3.079 2.136 178,6 257,4 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  5.499 3.079 2.136 178,6 257,4 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 121.669 30.308 69.821 401,4 174,3 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 121.669 30.308 69.821 401,4 174,3 

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

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

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 41 0 915 - 4,5 

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti 

41 0 915 - 4,5 

15. Drugi prihodki  3.174 3.342 2.333 95,0 136,0 

16. Drugi odhodki 2 2.118 3.040 0,1 0,1 

17. Davek iz dobička 131.033 0 134.092 - 97,7 

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

837.860 337.731 661.469 248,1 126,7 
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Dejavnost proizvodnje električne energije je v letu 2008 dosegla čisti dobiček v višini 838 
tisoč EUR, kar predstavlja boljši rezultat v primerjavi z načrtovanim predvsem zaradi: 

- višjih prihodkov od prodaje električne energije zaradi višje odkupne cene od 
načrtovane, 

- niţjih stroškov vzdrţevanja zaradi manj izvedenih večjih vzdrţevalnih del plinske 
elektrarne, 

- višjih finančnih prihodkov zaradi višjih prihodkov od obresti depozitov. 
 
 
 Plakatiranje 

 
Fizični obseg 
 
Število nalepljenih plakatov 

Št. plakatov 

  
Leto 
2008 

Načrt 
2008 

Leto 
2007 

Indeks 
L. 2008 

N. 2008 

Indeks 
L. 2008 

L. 2007 

1. Plakatiranje 12.592 12.100 13.153 104,1 95,7 

 

V letu 2008 smo bili na področju izvajanja plakatiranja uspešni in smo presegli načrtovano 
količino nalepljenih plakatov za 4,1 %. V primerjavi z letom 2007 pa je bilo število nalepljenih 
plakatov manjše za 4,3 %, ker je bilo moteno plakatiranje na šestih lokacijah zaradi izvajanja 
gradbenih del in odstranjeni so bili trije plakatni stebri.   
 
 
Poslovanje  
 

Dejavnost plakatiranja je v letu 2008 dosegla boljši poslovni izid tako v primerjavi z 
načrtovanim kot tudi z rezultatom, doseţenim v letu 2007. Na višji čisti dobiček so vplivali 
predvsem višji prihodki od prodaje storitev zaradi povišanja cene v mesecu aprilu 2008 za 
5,6 %. 
 
V primerjavi z letom 2007 so bili niţji poslovni odhodki predvsem zaradi niţjih stroškov dela. 
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Izkaz poslovnega izida za dejavnost plakatiranje 

 
Zneski v EUR 

  
Leto 
2008 

Načrt 
2008 

Leto 
2007 

Indeks 
L. 2008 
N. 2008 

Indeks 
L. 2008 
L. 2007 

1. Čisti prihodki od prodaje 82.398 64.335 74.236 128,1 111,0 

b) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseţeni z opravljanjem gospodarske javne 
sluţbe 

0 0 0 - - 

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

82.362 64.335 73.162 128,0 112,6 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 36 0 1.074 - 3,4 

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

4.803 4.898 209 98,1 2.302,
7 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 12.183 7.034 8.531 173,2 142,8 

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

6.360 2.143 3.216 296,8 197,8 

b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji 5.823 4.891 5.316 119,1 109,5 

6. Stroški dela 22.788 30.496 30.534 74,7 74,6 

a) Stroški plač 16.645 21.940 21.518 75,9 77,4 

b) Stroški socialnih zavarovanj  3.282 4.516 4.596 72,7 71,4 

b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj 1.756 2.367 2.355 74,2 74,6 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj 1.526 2.150 2.241 71,0 68,1 

c) Drugi stroški dela 2.860 4.040 4.419 70,8 64,7 

7. Odpisi vrednosti 10.954 12.079 17.329 90,7 63,2 

a) Amortizacija  7.317 4.567 4.245 160,2 172,4 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 3.637 7.512 13.084 48,4 27,8 

8. Drugi poslovni odhodki 23.124 14.785 16.836 156,4 137,4 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  23.124 14.785 16.836 156,4 137,4 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 2.556 1.958 5.815 130,5 44,0 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 2.556 1.958 5.815 130,5 44,0 

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

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

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 0 53 - 0,8 

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti 

0 0 53 - 0,8 

15. Drugi prihodki  96 19 22 512,9 441,7 

16. Drugi odhodki 1 98 178 0,5 0,3 

17. Davek iz dobička 2.806 0 1.209 - 232,1 

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

17.996 6.717 5.611 267,9 320,7 

 
 
 
2.5.3 Ravnanje z odpadki - zbiranje, prevoz in odlaganje odpadkov   
 
Na področju ravnanja z odpadki tj. zbiranja, prevoza in odlaganje odpadkov smo 
tudi v letu 2007 sledili smernicam minimizacije deponiranja odpadkov in realizirali sledeči cilj:  
 
- V letu 2008 beleţimo 16,9-odstotno snovno izrabo odpadkov, ki je za 3,4-odstotne točke 

višja kot je bila v letu 2007 in za 2,5-odstotne točke nad načrtovano vrednostjo. Večja 
snovna izraba je rezultat več ločeno zbranega papirja, stekla in embalaţe ter bioloških 
odpadkov iz gospodinjstev. 
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Zbirni pregled zbranih in odpeljanih odpadkov v okviru dejavnosti zbiranja in prevoza 
odpadkov ter sprejetih in odloţenih odpadkov na odlagališču Barje  

 
Masa v tonah 

  
Leto 
2008 

Načrt 
2008 

Leto 
2007 

Indeks 
L. 2008 
N. 2008 

Indeks 
L. 2008 
L. 2007 

1. Mešani komunalni odpadki iz gospod. in njim podobni 108.330 104.520 108.033 103,6 100,3 

 
- od tega MKOG občine druţbenice 94.397 92.262 95.568 102,3 98,8 

 
- od tega MKOG občine nedruţbenice 13.933 12.258 12.465 113,7 111,8 

2. Mešani komunalni odpadki iz POSD in ostali 22.699 25.549 23.371 88,8 97,1 

3. Kosovni odpadki 8.823 9.063 8.883 97,4 99,3 

4. Papir, steklo in embalaţa 13.308 10.000 10.309 133,1 129,1 

5. Biološki odpadki iz gospodinjstev 10.643 9.500 7.969 112,0 133,6 

6. Nevarni gospodinjski odpadki 88 79 73 111,4 120,5 

7. Zemlja in kamenje  1.291 456 4.936 283,1 26,2 

8. Drugi nenevarni odpadki 0 5 0 0,0 - 

9. Odpadki za predelavo (zbirni center, ploščad) 6.601 6.104 6.150 108,1 107,3 

I. Zbrani komunalni odpadki 171.783 165.276 169.724 103,9 101,2 

1. Mešani gradbeni odpadki in ruševine 26.802 27.727 31.469 96,7 85,2 

2. Pepel, mulji iz ČN in peskolovov 2.667 2.759 2.708 96,7 98,5 

3. Drugi nenevarni odpadki 7.780 7.054 8.212 110,3 94,7 

4. Odpadki za predelavo (ploščad) 2.962 2.043 2.426 145,0 122,1 

II. Zbrani nekomunalni odpadki 40.211 39.583 44.815 101,6 89,7 

III.  Skupaj zbrani odpadki (I.+II.) 211.994 204.859 214.539 103,5 98,8 

1. Papir, steklo in embalaţa 13.308 10.000 10.309 133,1 129,1 

2. Biološki odpadki iz gospodinjstev 10.643 9.500 7.969 112,0 133,6 

3. Nevarni gospodinjski odpadki 88 79 73 111,4 120,5 

4. Pometnine 1.342 900 1.217 149,1 110,3 

5. Drugi odpadki za predelavo (zbir. cen., ploščad, odlag. polja) 10.545 8.940 9.488 118,0 111,1 

IV. Neodloţeni odpadki 35.926 29.419 29.056 122,1 123,6 

V. Odloţeni odpadki  (III. -IV.) 176.068 175.440 185.483 100,4 94,9 

VI. Snovna izraba odpadkov  - v % (IV./III.) 16,9 14,4 13,5 118,0 125,1 

 
 

Masa zbranih in odloţenih odpadkov iz gospodinjstev na prebivalca po občinah v l. 2008 
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Masa vseh zbranih odpadkov iz posameznih občin od leta 2004 do 2008 
                           Masa v tonah 

Občina 
Leto            
2008 

Deleţ      
v % 

Leto            
2007 

Deleţ      
v % 

Leto            
2006 

Deleţ      
v % 

Leto           
2005 

Deleţ      
v % 

Leto              
2004 

Deleţ      
v % 

D r u ţ b e n i c e            

Brezovica 3.725 1,8 3.093 1,4 3.140 1,6 2.642 1,4 2.228 1,2 

Dobrova-Polhov Gradec 2.022 1,0 1.832 0,9 1.748 0,9 1.611 0,9 1.635 0,9 

Dol pri Ljubljani 2.449 1,2 2.685 1,3 2.470 1,2 2.260 1,2 2.343 1,2 

Horjul 972 0,5 994 0,5 965 0,5 888 0,5 873 0,5 

Ig 2.297 1,1 2.410 1,1 2.192 1,1 2.041 1,1 1.981 1,0 

Medvode 5.872 2,8 5.601 2,6 5.496 2,8 5.117 2,7 5.010 2,7 

Mestna občina Ljubljana 178.406 84,2 181.024 84,4 161.559 81,6 154.434 81,2 173.594 81,7 

Škofljica 2.724 1,3 2.336 1,1 2.415 1,2 2.215 1,2 2.266 1,2 

Velike Lašče 1.103 0,5 1.183 0,6 1.082 0,5 1.005 0,5 1.006 0,5 

Skupaj druţbenice 199.570 94,1 201.158 93,8 181.067 91,4 172.213 90,7 190.936 90,9 

           
N e d r u ţ b e n i c e            

Borovnica 0 0,0 25 0,0 847 0,4 715 0,4 613 0,3 

Kamnik 9.239 4,4 10.118 4,7 9.613 4,9 9.499 5,3 9.605 5,2 

Komenda 1.543 0,7 1.561 0,7 1.390 0,7 1.401 0,8 1.473 0,8 

Vodice 1.642 0,8 1.577 0,7 1.393 0,7 1.326 0,7 1.397 0,8 

Vrhnika 0 0,0 100 0,0 3.755 1,9 3.774 2,1 3.688 2,0 

Skupaj nedruţbenice 12.424 5,9 13.381 6,2 16.998 8,6 16.715 9,3 16.776 9,1 

           
Vse skupaj 211.994 100,0 214.539 100,0 198.065 100,0 188.928 100,0 207.712 100,0 

Opomba: V letu 2007 je Snaga sprejemala odpadke iz občin Borovnica in Vrhnika samo v mesecu januarju 2007.  

 
 
 

2.6. Poročilo o naloţbeni dejavnosti 
 
 Realizacija pomembnejših projektov 
 
Snaga Ljubljana je tudi v letu 2008 nadaljevala z aktivnostmi za realizacijo nekaterih 
pomembnejših projektov na področju naloţbenih dejavnosti, in sicer:  
 
1) Izgradnja čistilne naprave za čiščenje izcednih vod na odlagališču nenevarnih 

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

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

odpadkov Barje  
 
Aktivnosti za izgradnjo čistilne naprave potekajo ţe od leta 2004. Aprila 2008 je bila izdelana 
in potrjena novelacija investicijskega programa, predvsem zaradi spremembe investicijske 
vrednosti in spremembe terminov izvedbe.  
 
Septembra 2007 je bilo objavljeno javno naročilo (v nadaljevanju JN) za izdelavo projektov 
za izvedbo in za izgradnjo čistilne naprave (v nadaljevanju ČN) po odprtem postopku, ki se je 
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zaključilo brez izbire izvajalca maja 2008. Sledilo je novo JN po postopku s pogajanji, na 
osnovi katerega je bil izbran izvajalec del in podpisana pogodba z njim konec septembra 
2008. 
 
Maja 2008 je bilo objavljeno JN za storitve inţenirja pri gradnji ČN in podpisana pogodba z 
njim konec septembra 2008. 
 

V letu 2008 je bilo za izdelavo razpisne in projektne dokumentacije porabljenih 65.247 EUR 
brez DDV, vir financiranja pa so zaloţena sredstva Snage Ljubljana. V letih 2004 do 2007 je 
bilo za raziskave, preizkuse, projektno in investicijsko dokumentacijo in predobremenitev 
lokacije porabljenih 427.170 EUR brez DDV, financiranih z zaloţenimi sredstvi Snage v višini 
215.013 EUR ter okoljsko dajatvijo za onesnaţevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (v 
nadaljevanju okoljska dajatev) v višini 212.157 EUR. Zaloţena sredstva Snage Ljubljana 
skupaj znašajo 280.260 EUR brez DDV. 
 
V obdobju oktober – december 2008 so se pričela izvajati dela po izvajalski pogodbi. 
Porabljena so bila sredstva v višini 146.396,14 EUR z DDV. Obseg del je manjši, kot je bilo 
načrtovano, ker se je pogodba za izvajanje del podpisala šele meseca septembra, namesto 
spomladi 2008, saj se je prvo JN končalo brez izbire izvajalca in je bilo potrebno JN ponoviti. 
Izgradnja ČN bo financirana s kohezijskimi sredstvi EU, proračunskimi sredstvi občin, 
okoljsko dajatvijo ter sredstvi drţavnega proračuna. Do prejema odločbe Evropske komisije 
pa ta sredstva zalaga MOL. 
 
Finančna vrednost celotnega projekta znaša po noveliranem investicijskem programu 
10.389.195,95 EUR z DDV. 
 
 
2) Izgradnja objekta za predelavo odpadkov na odlagališču nenevarnih 

odpadkov Barje  
 

Aktivnosti za izgradnjo objekta za predelavo odpadkov potekajo ţe od leta 2005. Na predlog 
Snage, na osnovi pravnih mnenj in v soglasju z izdelovalcem razpisne dokumentacije (v 
nadaljevanju RD) je MOL 30.1.2008 potrdila izbiro konkurenčnega dialoga kot postopka 
javnega naročanja gradnje objektov predelave odpadkov, namesto postopka s predhodnim 
ugotavljanjem sposobnosti. Izdelana je bila prilagoditev RD in junija 2008 poslana v pregled 
na Ministrstvo za okolje in prostor. Ministrstvo za okolje in prostor je v začetku julija 2008 
zavrnil pregled RD, ker je izdelana za JN po postopku konkurenčnega dialoga, katerega izbiro 
pa je MOP potrdil šele meseca decembra 2008. 
 
V obdobju januar – december 2008 je bilo za izdelavo projektne, investicijske in razpisne 
dokumentacije porabljenih 491.421 EUR brez DDV, vir financiranja pa so zaloţena sredstva 
Snage. V letih 2005 do 2007 je bilo za raziskave, projektno in investicijsko dokumentacijo 
porabljeno 788.727 EUR brez DDV, od tega je bilo s sredstvi okoljske dajatve financirano 
275.007 EUR, z zaloţenimi sredstvi Snage Ljubljana pa preostalih 513.720 EUR. Zaloţena 
sredstva Snage Ljubljana skupaj znašajo 1.005.141 EUR brez DDV. 
 
V letu 2008 so se izvajale aktivnosti na dokončevanju izdelave RD, kar pa je bilo prvotno 
predvideno ţe v letu 2007, a se je zaradi kompleksnosti priprave RD in pregledovanj RD ter 
priprave samega postopka JN premaknilo v leto 2008. 
Objava 1. faze JN po postopku konkurenčnega dialoga je predvidena v marcu 2009, podpis 
pogodbe z izvajalcem del (izdelava projektne dokumentacije in izgradnja) pa maja 2010. 
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Izgradnja objektov za predelavo odpadkov bo financirana s kohezijskimi sredstvi EU, 
proračunskimi sredstvi občin, okoljsko dajatvijo ter sredstvi drţavnega proračuna. 
 
Finančna vrednost celotnega projekta znaša 127.911.000 EUR z DDV. 
 
 
3) Izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja na odlagališču nenevarnih 

odpadkov Barje  
 
Aktivnosti za izgradnjo 3. faze odlagalnega polja potekajo ţe od leta 2007. Poleg same 
izgradnje polja investicija zajema tudi umik obstoječe predobremenitve s 3. faze, povečanje 
platoja in odloţitev umaknjenega materiala kot predobremenitev na območju MBO in 
postavitev garaţe za delovne stroje na juţnem delu 3. faze. 
 
V začetku leta 2008 sta bili dokončani RD za gradnjo in storitve inţenirja, vendar sta bila 
sklepa za začetek postopkov JN izdana šele maja 2008, tako da je prišlo do zamude 
predvidene objave in s tem do premika začetka del na mesec oktober 2008. Pogodbi z 
izvajalcem del in inţenirjem sta bili podpisani konec meseca septembra 2008. Izvedena sta 
ţe bila umik materiala predobremenitve in predobremenitev območja MBO. Začela so se dela 
na sami izgradnji dna odlagališča, ki pa se v mesecu decembru 2008 in vse do sredine 
februarja 2009 niso mogla izvajati zaradi nadpovprečno slabih vremenskih razmer, ki niso 
dopuščala polaganje gline in varjenja PEHD folije.  
 
V letu 2008 je bilo porabljenih 93.481 EUR brez DDV, vir financiranja pa so zaloţena sredstva 
Snage Ljubljana. Razlog za večji obseg del v letu 2008 glede na načrt je v tem, da je bilo ob 
izdelavi načrta za leto 2008 predvideno, da se bodo naloge izvedle ţe v letu 2007, pa se 
zaradi dolgotrajnih pregledovanj razpisnih dokumentacij niso, prav tako pa je bil povečan 
obseg del zaradi izgradnje inklinometra in novelacije investicijskega programa. V letu 2007 je 
bilo iz tega vira porabljenih 87.890 EUR brez DDV za projektno in razpisno dokumentacijo. 
Zaloţena sredstva Snage skupaj znašajo 181.371 EUR brez DDV. 
 
V zadnjem trimesečju leta 2008 se je začela izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja. V 
letu 2008 so bila izvedena dela  v vrednosti 741.442,14 EUR z DDV. Razlog za niţji obseg del 
v letu 2008 je začetek izgradnje v mesecu oktobru, namesto v načrtovanih spomladanskih 
mesecih. Predvideni viri financiranja izgradnje so: kohezijska sredstva EU, proračunska 
sredstva občin, okoljska dajatev ter sredstva drţavnega proračuna. Do prejema odločbe 
Evropske komisije pa ta sredstva zalaga MOL. 
 
Finančna vrednost celotnega projekta znaša 6.652.470 EUR z DDV. 
 
V pregledu na SVLR je razpisna dokumentacija za izbor izvajalca za izvajanje funkcije 
komuniciranja z javnostjo za RCERO za vse tri podprojekte. 
 
 
4) Izgradnja podzemnih zbiralnic in ureditev zbiralnic za ločene frakcije 
 
V letu 2008 je bilo vgrajenih 9 podzemnih zbiralnic v oţjem središču mesta Ljubljana, 
vključujoč tudi dve podzemni zbiralnici, za kateri so se zaključna dela izvedla januarja 
2009. V zaključni fazi izvedbe sta še dve podzemni zbiralnici, v pripravi pa je tudi 
dokumentacija za 22 novih lokacij.  
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V uporabi je 8 podzemnih zbiralnic, predvidoma aprila 2009 pa bodo v uporabo dane še 3 
podzemne zbiralnice. S 1. septembrom 2008 smo pričeli z zbiranjem odpadkov v podzemnih 
zbiralnica na sledečih lokacijah: Cankarjeva ulica 1, Mala ulica 1, Roţna ulica 1, Miklošičeva 
ulica 7, Ribji trg, Trubarjeva 19, Levstikov trg 7, Mestni trg 7.  
 
V fazi dogovarjanja so lokacije za podzemne zbiralnice, ki se bodo nahajale znotraj mestnih 
projektov prenove oziroma gradnje na Kongresnem trgu, Petkovškovem nabreţju in 
Vodnikovem trgu.  
 
V pripravi je predlog širitve na območja med Tivolsko cesto, Masarykovo cesto, Njegoševa, 
Roška cesta, območje Prul, Krakovega in Mirje. Konec leta 2008 so bile ţe določene 
izhodiščne lokacije v predlaganem območju. V začetku leta 2009 nameravamo poiskati 
lokacijo in testno namestiti en »smetomat«. 
 
V letu 2008 smo nadaljevali z ureditvijo zbiralnic za ločeno zbiranje papirja, stekla in 
embalaţe. Urejene in prevzete so bile 203 lokacije. Izvedena dela postavitve podzemnih 
zbiralnic so v letu 2008 znašala 818.519 EUR, dela ureditve zbiralnic pa 227.648 EUR.  
 
 
5) Prenova informacijskega sistema 
 
S 1.1.2008 je Snaga Ljubljana po načrtu projekta začela uporabljati celovito programsko 
rešitev ERP MS Dynamics Navision, s katerimi je podprla temeljne in podporne procese v 
podjetju, ki so potrebni pri vsakdanjem poslovanju od prejema naročila za izvedbo storitve, 
vzpostavitve delovnega naloga, izvedbe storitve s strani temeljnih procesov, do obračuna 
storitve, izdaje računa in kontrolo plačil ter delovanje podpornih procesov. Projekt je bil do 
31.12.2007 izveden in finančno realiziran skladno z načrtovanimi sredstvi v poslovnih načrtih 
2006 in 2007. S 1.1.2008 je začela veljati vzdrţevalna pogodba ERP za obdobje 5 let. V prvih 
treh mesecih uporabe ERP pri poslovanju podjetja je sektor za kakovost, organizacijo in 
informatiko skupaj z zunanjim izvajalcem ERP sistema v veliki meri pomagal končnim 
uporabnikom pri vsakdanjem delu z moduli ERP sistema. Dodatno so bila izvedena nekatera 
šolanja končnih uporabnikov. Ob koncu prvega tromesečja smo poročilo o poslovanju za  prvi 
kvartal ţe pripravili na podlagi podatkov iz novega ERP sistema. Modul reklamacij storitev 
smo v letu 2008 prenovili in je ţe v uporabi v okviru ERP sistema.  
 
V drugi polovici leta smo obnovili eno četrtino delovnih postaj (osebnih računalnikov) in 
nabavili dodatne streţniške zmogljivosti, potrebne za zanesljivo in varno delovanje 
informacijskega sistema. Prav tako smo prenovili komunikacijske povezave med sedeţem 
podjetja in lokacijama na odlagališču Barje in avtopark.  
 
V jeseni leta 2008 smo v ERP vključili tudi rešitev upravljanja s kadri, ki je sedaj osnova za 
implementacijo modula plač (začetek samostojnega obračun plač bo predvidoma v mesecu 
maju 2009). Prav tako smo jeseni 2008 začeli z razvojem elektronskega vročanja izvršb za 
neplačane storitve. V letu 2008 smo poleg ERP sistema začeli uporabljati tudi rešitve za 
skupinsko delo. Uvedli smo rešitev za vodenje  sestankov kolegija podjetja, začeli smo 
uporabljati elektronski arhiv izdanih računov Snage za 10 letno obdobje, pripravili smo 
pogoje za začetek uporabe projektne pisarne, izdelali varnostno politiko uporabe 
informacijskega sistema, ob koncu leta 2008 pa odprli tudi izdelano rešitev Intranet Snaga, 
preko katere sedaj poteka vertikalna in horizontalna komunikacija znotraj podjetja. Podpora 
procesu »Urejanja zelenih površin v MOL« je načrtovana v letu 2009. Zaradi načrtovane 
reorganizacije JHL nismo izvedli nekaterih ţe prej načrtovanih projektov, kot so CRM – 
celovito upravljanje s strankami, HRM – uvedba celovitega ravnanja s človeškimi resursi, 
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DMS – dokumentni sistem, GIS – geografski informacijski sisteme. Te projekte bomo začeli 
izvajati, ko bodo znani vsebina in časovnica načrtovane reorganizacije JHL, povezane z 
javnimi podjetji.    
 
 
 Realizacija investicij  v letu 2008 
 
V letu 2008 je  Snaga Ljubljana v  investicijske naloţbe vloţila 6,9 mio EUR, od tega so bile 
investicije v višini  4,9 mio EUR financirane z lastnimi sredstvi Snage, preostalih 2,0 mio EUR 
pa s proračunskimi sredstvi MOL.  
 
Investicijske naloţbe po virih financiranja in dejavnostih v letu 2008 

 

 
Naloţbene aktivnosti so se odvijale v večji meri na razvojnih projektih, tako je bilo v letu 
2008 v razvoj investiranih 4,2 mio  EUR, v obnove in posodobitev dotrajane infrastrukture in 
delovnih sredstev pa 2,7 mio EUR. 
 
Zbirni pregled investicijskih naloţb in odplačila kreditov 

Znesek v EUR (po računih)  

  Načrt 2008 Leto 2008 
Indeks 
L.2008 
N.2008 

1. Investicije v obnove in nadomestitve 3.788.738 2.630.886 69,4 

2. Investicije v razvoj  5.134.190 2.296.390 44,7 

3. Investicije skupaj - Snaga (1.+2.) 8.922.928 4.927.276 55,2 

4. Investicije v obnove in nadomestitve– zunanji viri 7.550 81.430 1.078,5 

5. Investicije v razvoj – zunanji viri 11.060.078 1.934.005 17,5 

6. Investicije skupaj – zunanji viri (4.+5.) 11.067.628 2.015.435 18,2 

7. Investicije v obnove in nadomestitve (1.+4.) 3.796.288 2.712.316 71,4 

8. Investicije v razvoj (2.+5.) 16.194.268 4.230.395 26,1 

9. Investicije skupaj (3.+6.) 19.990.556 6.942.711 34,7 

10. Odplačilo kreditov 685.472 560.476 81,8 

 
Snaga Ljubljana je v letu 2008 največ sredstev namenila za nabavo vozil za potrebe zbiranja 
in prevoza odpadkov, zatem v izdelavo projektne dokumentacije za nadgradnjo RCERO, 
deponijsko mehanizacijo in v prenovo informacijskega sistema. 
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Struktura investicijskih naloţb v letu 2008 po dejavnostih 

 

 
Za investicije dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov je bilo porabljenih 3.500.804 EUR. 
Od tega je bilo 1.046.467 EUR financiranih s proračunskimi sredstvi MOL za postavitev 
podzemnih zbiralnic in tlakovanje in izvedbo klančin za zbiralnice, preostalih 2.454.637 EUR, 
financiranih z lastnimi sredstvi Snage Ljubljana, pa je bilo porabljenih za nabavo: 

- vozil v višini 2.317.482 EUR (9 smetarskih vozil, 3 tovorna vozila s hidravličnim 
dvigalom, pralno smetarsko vozilo, specialno smetarsko vozilo, samonakladalno 
vozilo, vozilo za zbirni center) 

- zabojnikov za odpadke v višini 13.440 EUR (8 kom 7 m3 in 6 kom 15 m3 zabojnikov),  
- 4 kom 25 m3 stiskalnic in 13 kom 7 m3 zabojnikov za zbirni center v višini 70.757 EUR 

ter za ureditev klicnega centra v višini 52.959 EUR. 
 
Na dejavnosti odlaganja odpadkov je bilo financirano z lastnimi sredstvi Snage Ljubljana 
1.579.820 EUR investicij, kar predstavlja 95,3 % načrtovanih investicij te dejavnosti. Največ 
sredstev je bilo porabljenih za izdelavo razpisne in projektne dokumentacije ter svetovanje 
pri projektu RCERO, in sicer v skupni višini 650.149 EUR (izgradnja ČN – 65.247 EUR, objekti 
za predelavo odpadkov – 491.421 EUR, 3. faza IV. in V. odlagalnega polja – 93.481 EUR) 
Preostala sredstva so bila porabljena za nabavo: 

- deponijske mehanizacije v višini 575.695 EUR (bager s priključki in kompaktor), 
- opreme za monitoring v višini 16.153 EUR (instrument za merjenje smradu, kovinski 

trak za merjenje nivoja, merilnik neto radiometer, merilnik ionizirajočega sevanja, 
zamenjava senzorjev in inštalacij v okoljski merilni postaji), 

- opreme za laboratorij v višini 14.425 EUR (titrator, fotoaparat), 
- pokrovov in biofiltrov na bazenih izcednih vod v višini 77.580 EUR. 

Poleg tega so bila izvedena naslednja dela: 
- ureditev platojev za zeleni odrez in mletje lesnih odpadkov v višini 112.861 EUR, 
- dela na upravni stavbi s tehtnicami in komandno sobo v višini 34.236 EUR 

(investicijsko vzdrţevanje, zamenjava ograje, oprema, nadgradnja programske 
opreme), 

- postavitev visokotlačne čistilne enote v avtopralnici v višini 32.213 EUR, 
- dobava in vgradnja plinske mreţe na IV. In V. odlagalnem polju v višini 28.123 EUR, 
- investicijsko vzdrţevanje garaţe za mehanizacijo v višini 20.064 EUR, 
- izvedba mobilne hidrantne mreţe v višini 18.322 EUR. 

Od načrtovanih investicij, financiranih z zunanjimi viri, je bilo v letu 2008 realiziranih 887.838 
EUR, to je 12,1 % načrtovanih investicij. Razlog za nizek odstotek izvedenih investicij je v 
neizvedenih delih projekta RCERO zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja investicijske in 
razpisne dokumentacije ter zaradi spremenjenih investicijskih vrednosti. Dela so se pričela 
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šele v mesecu oktobru 2008, in sicer je bilo za izgradnjo čistilne naprave porabljenih 146.396 
EUR, za izgradnjo 3. faze IV. in V. odlagalnega polja pa 741.442 EUR, za katere je sredstva 
zaloţil MOL. Po prejemu odločbe o dodelitvi kohezijskih sredstev EU se bo izgradnja projekta 
RCERO financirala s kohezijskimi sredstvi, proračunskimi sredstvi občin, drţavnimi sredstvi in 
sredstvi okoljske dajatve. 
 
Za dejavnost proizvodnje električne energije je bilo porabljenih 132.638 EUR, in sicer za 
dokončanje del na plinski elektrarni v višini 128.088 EUR ter za nadgradnjo programske 
opreme za upravljanje tehničnih sistemov ter dela izgradnje elektrokabelske povezave v višini 
4.550 EUR. 
 
Dejavnost čiščenja javnih površin je v letu 2008 realizirala 375.986 EUR investicij, od tega 
je bilo 81.430 EUR financirano s proračunskimi sredstvi MOL za nabavo 110 koškov. 
Preostalih 294.556 EUR je bilo porabljenih za nabavo električnega tovornega vozila, 
električnega ekološkega vozila, dveh pometalnih strojev ter dveh malih 4 kolesnih tovornih 
vozil. 
 
Za dejavnost plakatiranja so bili nabavljeni štirje plakatni stebri v višini 18.439 EUR. 
 
Za investicije na področju informatike je bilo porabljenih 316.754 EUR, in sicer za nabavo: 

- mreţne opreme v višini 84.470 EUR,  
- namizne opreme v višini 60.476 EUR,  
- streţniške opreme v višini 35.000 EUR,  
- licence in ERP rešitve za podporo poslovanju v višini 104.607 EUR,  
- spletne rešitve v višini 21.548 EUR  

ter za obnovo Share point portala v višini 2.303 EUR in vzpostavitev Intranet Snage v višini 
8.350 EUR.  

 
Poleg tega je bilo v letu 2008 porabljenih še 130.432 EUR za nabavo dveh osebnih vozil, 
opreme za remont, pisarniškega pohištva in ostale opreme, opreme za počitniške kapacitete, 
motornega kolesa in cisterne za olje za samski dom ter izvedbo investicij za potrebe varstva 
pri delu. 
 
 
 

2.7. Raziskave in razvoj 
 
Zaradi dolgoročnega spreminjanja količin in sestave gospodinjskih odpadkov, na kar vplivajo 
številni dejavniki, se je Snaga Ljubljana ţe v letu 2006 odločila, da analize in oceno sestave 
odpadkov ponovi v letu 2006 in 2007 v delnem obsegu. To smo izvedli hkrati za namene 
izpolnitve obveznosti iz Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih, hkrati pa tudi 
predvsem zaradi zagotovitve čim boljših podatkov za dimenzioniranje objektov za predelavo 
odpadkov (MBO). Za potrebe slednjih objektov so bile poleg zimskih sejalno – sortirnih analiz 
v letu 2008 izdelane tudi fizikalno – kemijske analize vzorcev mešanih in ločenih komunalnih 
odpadkov ter meritve anaerobne biorazgradljivosti in bioplinskega potenciala. Poročila 
raziskav se oblikujejo za potrebe vključitve v razpisno dokumentacijo za gradnjo objektov 
MBO.  
Na področju zbiranja kosovnih odpadkov smo izvedli večmesečni poizkus predhodnega 
sortiranja na manjšem deleţu zbranih odpadkov. Ugotovitev je, da bi bilo mogoče s 
predhodnim organiziranim sortiranjem izločiti ca. 46 % kosovnih odpadkov, kar je več od 
sedanjega enostavnega izločanja na odlagališču. Poskus bo sluţil kot osnova za odločitev o 
nadaljnjem načrtovanju ravnanja s kosovnimi odpadki. 
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Z medsebojno izmenjavo izkušenj glede čiščenja z mestoma Dunaj in Reka smo pridobili 
praktične izkušnje dobre prakse glede čiščenja prometnih površin ter negovanja in 
vzdrţevanja zelenih površin. 
Na osnovi izkušenj mesta Dunaj smo uvedli enotno vodenje čiščenja cestnih površin in 
zelenega programa, kar zagotavlja višjo kakovost čiščenja javnih površin. 
 
Pričeli smo z izvajanjem projekta izdelave katastra koškov za odpadke in geografskega 
informacijskega sistema čiščenja in vzdrţevanja javnih prometnih in zelenih površin ter 
odvoza odpadkov. Obiskali smo največje nemško svetovalno podjetje na področju ravnanja z 
odpadki INFA, kjer smo se seznanili s programsko opremo za kreiranje učinkovitih rajonov 
odvaţanja odpadkov in čiščenja javnih površin ter ocenjevanja kakovosti izvajanja čiščenja in 
vzdrţevanja javnih površin. Zaključili smo testiranje tehnologij za odstranjevanje ţvečilnih 
gumijev, izbrali tehnologijo in predvideli uvedbo v redne postopke čiščenja.  
V prihodnje bomo zdruţevali trenutno ločene aktivnosti dejavnosti urejanja in čiščenja 
občinskih cest in urejanja in čiščenja javnih zelenih površin s ciljem doseči sinergijo pri 
čiščenju vseh javnih površin. Povečali bomo število koškov za odpadke in število pasjih 
stranišč.     
 
Vključili smo se v izdelavo strategije razvoja transporta z vidika ekologije in ekonomije 
voznega parka, katero je za JHL izdelala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani. Obdelali smo 
področje emisij izpušnih plinov in uporabe alternativnih goriv, s ciljem v naslednjih 5-ih letih 
škodljive emisije na območju MOL zmanjšati za 25 %.  
 
Spremljali smo tudi aktivnosti in ugotovitve evropskega projekta Sugre - Alternativna goriva 
in alternativni pogoni, katerega glavni cilj je prehod voznih parkov s klasičnih na alternativna 
goriva oz. pogone (bio dizel, metan, zemeljski plin, hibridni motorji – kombinacija motorjev z 
notranjim izgorevanjem in električnih motorjev). Projekt temelji na ekonomskih in ekoloških 
elementih tako imenovane bio gorivne direktive 2003/30/EU, po kateri naj bi se z bio gorivi 
do leta 2020 nadomestilo več kot 20 % fosilnih goriv. 
V času prenove in optimizacije poslovnih procesov smo v podjetju v marcu mesecu 2008 
opravili ponovno recertifikacijo sistema kakovosti ISO 9001:2000 in jo uspešno zaključili. 
Zaradi popolnoma prenovljenih procesov in zaradi začetka uporabe ERP sistema v letu 2008 
smo se v podjetju odločili, da v letu 2009 zamenjamo informacijsko podporo sistemu 
kakovosti ISO 9001:2000, vanj vključimo prenovljene procese, prenovimo poslovnik 
kakovosti in pripravimo pogoje za prevzem nove različice standarda ISO 9001:2008. Projekt 
se izvaja z začetkom februarja 2009 in bo končan za zunanjo kontrolno presojo predvidoma 
do aprila 2009.   
 
 
 

2.8. Javna naročila 
 
 Javna naročila, objavljena na Portalu javnih naročil 

 
V letu 2008 je bilo na osnovi sprejetega poslovnega načrta in s sklepom direktorja pričetih 17 
postopkov oddaje javnih naročil, od tega 8 za področje blaga in 9 za področje storitev, ki se 
jih objavi na Portalu javnih naročil oz. Glasilu Evropskih skupnosti. Za vsa javna naročila je 
bila imenovana komisija in vodja izvedbe. 
 
Poleg tega smo po pooblastilu pričeli 4 postopke oddaje javnih naročil.  
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Prejeli smo 2 zahtevka za dodatno obrazloţitev odločitve o oddaji naročila, 1 zahtevek za 
vpogled v ponudbeno dokumentacijo ter nobenega zahtevka za revizijo. 
 
Povprečni čas od podpisa sklepa o pričetku javnega naročila pa do podpisa pogodbe z 
izbranim izvajalcem je cca 3 mesece. 

 
Vsa pomembna dokumentacija, kot so: objave, razpisna dokumentacija, vprašanja in 
odgovori ter sklepi, se objavlja tudi na spletni strani Snage Ljubljana. 
 
 
 Ostala javna naročila  
 
Vsa ostala naročila, ki jih ni potrebno objaviti na Portalu javnih naročil, se izvajajo v skladu z  
internim Navodilom za javno naročanje Snaga Ljubljana. 
 
Za naročila nad vrednostjo 5,0 tisoč EUR smo sklenili 101 pogodbo, od tega 35 za področje 
blaga, 11 za področje gradenj in 55 za področje storitev. V primeru manjših nabavnih 
vrednosti, ki se po postopku izvajajo preko naročilnic je bilo izdanih 2.278 naročilnic ter 
sklenjenih 8 pogodb.  
 
Prejeli smo 2 zahtevka za dodatno obrazloţitev odločitve o oddaji naročila ter nobenega 
zahtevka za revizijo. 

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

 
Snaga Ljubljana je z javnimi naročili v letu 2008 ustvarila 16,4 mio EUR prometa, od tega 
10,2 mio EUR po postopkih, ki zahtevajo objavo na Portalu javnih naročil. V ta znesek so 
zajeti tudi zneski po pogodbah, ki trajajo iz javnih naročil iz preteklih let. 
 
Proti koncu leta smo bili vključeni v delovno skupino za pripravo predloga prenosa sluţb za 
javna naročila na JHL. Skupina je pripravila Organizacijsko navodilo JHL in povezanih javnih 
podjetjih o izvajanju postopkov skupnih javnih naročil in javnih naročil, ki presegajo mejne 
vrednosti za objave. 
Ravno tako se je delovna skupina usposobila za delo z aplikacijo za JN Javnega podjetja 
Energetika d.o.o. 
 
Nekaj uspešno izvedenih javnih naročil: 
 Storitve mobilne telefonije: 

- Ocenjena vrednost: 140,0 tisoč EUR 
- Trajanje pogodbe: 2 leti 
- Prihranek glede na prejšnjo pogodbo: vsaj 30 % (točen podatek bo viden po preteku 

1 leta) 

 Storitve čiščenja poslovnih prostorov: 
- Ocenjena vrednost: 250,0 tisoč EUR 
- Trajanje pogodbe: 3 leta 
- Prihranek glede na prejšnjo pogodbo: 42 %  

 Dobava nadomestnih delov za tovorna vozila in delovne stroje: 
- Ocenjena vrednost: 450,0 tisoč EUR 
- Trajanje pogodbe: 1 leto 
- Prihranek glede na prejšnjo pogodbo: vsaj 15 % (točen podatek bo viden po preteku 

1 leta) 
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2.9. Upravljanje s kadri 
 

Skrb za zaposlene in njihov razvoj 
 
Leta 2008 smo zastavljene cilje podjetja dosegali z manjšim številom izvajalcev od 
načrtovanega, k čemur je tudi pripomoglo izvajanje različnih ukrepov ravnanja s človeškimi 
viri. Zaposlenim smo zagotavljali prijetno delovno okolje, jih motivirali ter uporabili različne 
ukrepe za krepitev njihove pripadnosti. Spodbujali smo jih k dodatnemu usposabljanju in 
izobraţevanju, udeleţbi pri organizirani rekreaciji ter ostalih neformalnih oblikah druţenja. 
  
Nadaljevali smo s politiko upravljanja s kadri, ki je usmerjena tudi k ustvarjanju zadovoljstva 
zaposlenih, in sicer: 
- z načrtovanjem in organizacijo dodatnih usposabljanj in izobraţevanj zaposlenih, 
- s sistematičnim pristopom k osveščanju zaposlenih za varno in zdravo delo ter 

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

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

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

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

 
Ţe leta 2003 smo s pogodbo pristopili k Pokojninskemu načrtu prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja PN-SK-01, katerega izvajalec je Skupna pokojninska druţba d.d. 
Ljubljana. Tako smo leta 2008 zaposlenim, ki so pristopili k Pokojninskemu načrtu, prispevali 
k premiji znesek v višini 27,21 EUR/mesec.  
 
 
Število izvajalcev  
 
Zaposlenih in najeta delovna sila po sektorjih/delovnih enotah 

 

  

Stanje               
31.12.2008 

Načrt 
31.12.2008 

Stanje           
31.12.2007 

Indeks 
(Z + N) 

Z N Z N Z N 
31.12.08 

N.31.12.08  

31.12.08 

31.12.07 

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

2. Tehnični sektor 364 22 353 46 358 5 96,7 106,3 

  •  DE Čiščenje 97 0 76 26 90 0 95,1 107,8 

  •  DE Odvoz 249 22 255 20 248 5 98,5 107,1 

  •  DE Remont 18 0 22 0 20 0 81,8 90,0 

3. Sektor za investicije in razvoj 8 0 9 0 8 0 88,9 100,0 

4. DE Deponija 32 0 33 0 31 0 97,0 103,2 

5. Splošni sektor 17 0 20 0 17 0 85,0 100,0 

6. Gospodarsko finančni sektor 22 0 22 0 24 0 100,0 91,7 

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

                 Skupaj 
  454 22 449 46 449 5 96,2 104,8 

        476 495 454 96,2 104,8 

Legenda: Z-zaposleni, N-najeta delovna sila, študenti in druge oblike zaposlovanja 
Opomba: Indeks je izračunan za skupno število izvajalcev (Z+N). 
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V Snagi Ljubljana je bilo konec leta 2008 skupno število izvajalcev 476, kar je za 19 oseb 
manj kot je bilo načrtovano in 22 oseb več kot konec leta 2007.  
 
Najbolj se je povečalo število izvajalcev v DE Čiščenje ter DE Odvoz predvsem iz naslova 
zaposlovanja oziroma zagotavljanja popolnitve delovnih mest komunalnih delavcev in 
voznikov komunalnih vozil. Enega komunalnega delavca pa smo zaposlili tudi v DE Deponija. 
 
Skupno število pogodb o zaposlitvi za določen čas je na dan 31.12.2008 znašalo 94, kar je 
20,7 % vseh sklenjenih pogodb o zaposlitvi. 
 
Eden od načrtovanih ciljev podjetja je tudi deleţ zaposlenih v podpornih dejavnostih, ki ne 
sme preseči 13,0 %. Zastavljeni cilj smo dosegli, saj je bilo konec leta 2008 v podpornih 
dejavnostih zaposlenih 10,5 % oseb, kar je za 1,0-odstotno točko manj kot leto prej. 

 
Število in deleţ izvajalcev po procesih 

 

 
Stanje 31.12.2008 Načrt 31.12.2008 Stanje 31.12.2007 

Št. izvajalcev Deleţ v % Št. izvajalcev Deleţ v % Št. izvajalcev Deleţ v % 

Temeljni procesi 426 89,5 441 89,5 402 88,5 

Podporni procesi 50 10,5 54 10,5 52 11,5 

Skupaj 476 100,0 495 100,0 454 100,0 

Opomba: izvajalci = zaposleni + najeti 
 
Glede na temeljno dejavnost podjetja, ki je fizično zelo zahtevna in se izvaja preteţno na 
terenu, v teţkih delovnih pogojih ter različnih vremenskih razmerah, zaposlujemo preteţno 
moško delovno silo (91,2 %), ţenska populacija (8,8 %) pa je zaposlena predvsem v 
podpornih dejavnostih podjetja, manjši del pa tudi v dejavnosti vzdrţevanja javnih sanitarij.  
 
Zaposlujemo predvsem komunalne delavce in voznike komunalnih vozil, zato največji deleţ 
zaposlenih predstavlja nekvalificirana delovna sila ter zaposleni s IV. stopnjo izobrazbe. 
 

Število zaposlenih po dejanski stopnji izobrazbe 

 

Stopnja 
izobrazbe 

Število zaposlenih Struktura v % 

Indeks    
31.12.08 

N.31.12.08 

Indeks 
31.12.08 

31.12.07 

Dejansko 
stanje 

na dan 

Načrtovano 
stanje 

na dan 

Dejansko 
stanje 

na dan 

Dejansko 
stanje 

na dan 

Načrtovano 
stanje 

na dan 

Dejansko 
stanje 

na dan 

31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007 

I. 168 151 166 37,0 33,6 37,0 111,3 101,2 

II. 38 43 40 8,4 9,6 8,9 88,4 95,0 

III. 19 13 13 4,2 2,9 2,9 146,1 146,1 

IV. 119 127 122 26,2 28,3 27,2 93,7 97,5 

V. 67 70 67 14,8 15,6 14,9 95,7 100,0 

VI. 12 14 13 2,6 3,1 2,9 85,7 92,3 

VII. 29 29 26 6,4 6,5 5,8 100,0 111,5 

VIII. 2 2 2 0,4 0,4 0,4 100,0 100,0 

Skupaj 454 449 449 100 100 100 101,1 101,1 

 
Povprečna stopnja izobrazbe zaposlenih na dan 31.12.2008 znaša 3,09 (merjena na lestvici 
od 1 - brez izobrazbe do 9 - doktor znanosti), kar pomeni, da imajo zaposleni v povprečju 
kvalificirano izobrazbo (dvoletna šola za kvalificirane delavce). 
 
Povprečna starost zaposlenih v podjetju se je od začetka leta 2008 povečala v povprečju za 
0,5 leta in na dan 31.12.2008 znaša 43,3 leta, pred letom dni pa je znašala 42,8 leta. 
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Starostna struktura zaposlenih 

 

Starostni razred 
Stanje 31.12.2008 Stanje 31.12.2007 

Št. zaposlenih Deleţ v % Št. zaposlenih Deleţ v % 

do 25 15 3,30 20 4,45 

26 - 35 88 19,39 88 19,60 

36 - 45 138 30,40 135 30,07 

46 - 55 162 35,68 163 36,30 

56 - 65 51 11,23 43 9,58 

nad 65 0 0,00 0 0,00 

Skupaj 454 100,00 449 100,00 

 
 
Invalidi 
 
Po podatkih na dan 31.12.2008 imamo v podjetju zaposlenih 39 oseb II. ali III. kategorije 
invalidnosti z različnimi omejitvami, kar je enako 8,6 % vseh zaposlenih.  
 
Zaradi visokega deleţa zaposlovanja invalidov nam v skladu s predpisi pripada finančna 
pomoč. Iz naslova oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje smo 
leta 2008 prejeli 33.628,99 EUR. Uveljavljali smo tudi nagrado za preseganje kvote invalidov, 
za kar smo prejeli nagrado v višini 23.876,90 EUR, medtem ko smo leta 2007 prejeli 26,5 % 
manj. 
 
 
Izkoriščenost delovnega časa 
 
Deleţ rednega delovnega časa v skupnem razpoloţljivem delovnem času se je v primerjavi z 
letom 2007 povečal za 1,31 odstotne točke na 80,18 %. Z učinkovitim razporejanjem 
zaposlenih se je občutno zmanjšal deleţ opravljenih nadur, in sicer za 0,13 odstotnih točk na 
0,58 % razpoloţljivega delovnega časa.  
 

 
 
Nadaljevali smo z izvajanjem ukrepov za zmanjšanje deleţa bolniškega staleţa. Poleg 
spodbujanja zaposlenih k udeleţbi na raznih rekreativnih vadbah smo v tem obdobju izvedli 
tudi 511 kontrol bolniške odsotnosti na domu, kar je 4,3 % manj kot leta 2007. Uvedli smo 
zdrave zajtrke v obliki enega sadeţa za vsakega zaposlenega ter dodatno intenzivirali interno 
komuniciranje. V internem glasilu Snagec objavljamo prispevke z nasveti za bolj zdravo 
ţivljenje, na oglasnih deskah in intranetnih straneh podjetja pa objavljamo aţurne podatke o 
deleţih bolniške odsotnosti po posameznih organizacijskih enotah.  
 

Redni 

delovni čas
80,18%

Podaljšan 

delovni čas
0,58%

Zastoji

0,22%

Boleznina do 

30 dni
2,31%

Dopust

11,08% Praznik

2,50%

Refundirana 

nadomestila 
3,13%

Ostali 

izostanki
0,01%

Izkoriščenost delovnega časa v letu 2008

Redni 

delovni čas
78,87%

Podaljšan 

delovni čas
0,71%

Zastoji

0,17%

Boleznina 

do 30 dni
2,87%

Dopust

11,00% Praznik

2,86%

Refundirana 

nadomestila 
3,49%

Ostali 

izostanki
0,02%

Izkoriščenost delovnega časa v letu 2007
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Učinkovitost izvajanja navedenih ukrepov se kaţe v preseganju zastavljenega cilja 5,2-
odstotnega deleţa bolniške odsotnosti, saj se je kazalnik zmanjšal za 0,73 odstotnih točk, in 
sicer iz 5,77 % v letu 2007 na 5,04 % v letu 2008 skupnega razpoloţljivega časa.  
 
Zmanjšanje deleţa bolniške odsotnosti je predvsem posledica zmanjšanja deleţa bolniške 
odsotnosti v breme podjetja. Ta deleţ se je namreč zmanjšal za 0,56 odstotne točke, iz           
2,87 % na 2,31 % razpoloţljivega delovnega časa, kar je 0,49 odstotnih točk manj od 
zastavljenega cilja ohranitve deleţa bolniške odsotnosti do 30 dni na ravni 2,8 %.  
 
Delitev stroškov bolniške odsotnosti po vzrokih za odsotnost 

 

 

2008 2007 Indeks 

Število 
ur 

Deleţ 
v % 

Število 
ur 

Deleţ 
v % 

2008             
2007 

V breme podjetja 21.664,5 2,31 25.315 2,87 85,6 

boleznina do 30 dni–bolezen in poškodba izven dela (80%) 18.240,5 1,94 21.435 2,43 85,1 

boleznina do 30 dni–poškodba pri delu in poklicna bolezen (100%) 3.424 0,36 3.880 0,44 88,2 

V breme ZZZS 25.689 2,73 25.516 2,90 100,7 

boleznina nad 30 dni (90 %) 17.992 1,91 14.815 1,68 121,4 

nega druţinskega člana 592 0,06 864 0,10 68,5 

poškodba pri delu 1.656 0,18 960 0,11 172,5 

poškodba izven dela nad 30 dni 5.449 0,58 8.877 1,01 61,4 

Skupaj fond ur 939.875 100,0 881.156 100,0 106,7 

 
 
Poškodbe pri delu in varstvo zdravja 

 
V podjetju smo veliko pozornosti posvetili promoviranju varnega in zdravega dela ter 
ukrepom izboljšanja pogojev dela v obliki nabave novih, sodobnejših in varnejših delovnih 
strojev ter opreme. Zaradi številnih novosti na posameznih delovnih mestih smo izvedli tudi 
revizijo ocene tveganj delovnih mest. 
 
Upoštevaje specifično naravo dela, ki je fizično zahtevno in se izvaja v različnih vremenskih 
razmerah na terenu, kar se posledično odraţa tudi na številu prehladnih in revmatskih 
obolenj, smo v prostorih Avtoparka opremili sušilnico osebne varovalne opreme in delavcem 
poleg ţe standardiziranih delovnih oblačil zagotovili tudi najkvalitetnejše funkcijsko perilo, ki 
zadrţuje toploto in prepušča telesno vlago.  
 
Za zimsko obdobje in razmere smo vsem komunalnim delavcem nekatere dosedanje artikle 
zimskih oblačil zamenjali z uvedbo nove visoko vidne oranţne funkcionalne bunde iz 
sodobnih materialov primerne za delo na cesti, v mrazu in neugodnih vremenskih razmerah. 
Glede na očitno spreminjanje podnebja in vse višje poletne temperature pa smo komunalnim 
delavcem priskrbeli kratka poletna delovna oblačila in poletno zračnejšo zaščitno obutev. 
 
Na predhodne zdravstvene preglede smo napotili 129 delavcev, od tega 31 študentov, na 
redne periodične preglede 203 delavce in na s strani medicine dela zahtevane kontrolne 
preglede 24 delavcev. Skupno je zdravstvene preglede opravilo 356 delavcev. V 61 primerih 
je bilo zdravniško spričevalo s strani medicine dela, prometa in športa zaključeno z 
zdravstveno omejitvijo delavca. Pri nekaterih je bila zato potrebna premestitev na drugo 
ustrezno delovno mesto v skladu z preostalo delazmoţnostjo. 
 
Organizirali smo prostovoljno cepljenje proti gripi, katerega se je udeleţilo 84 zaposlenih. 
Nekaj posameznikov pa je bilo cepljenih tudi proti klopnemu meningitisu in hepatitisu A in B. 
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Za varnejše in bolj zdravo delo pa zaposlene sami seveda tudi usposabljamo na področju 
varnosti in zdravja pri delu, varstva pred poţarom, evakuacije in izobraţujemo za varno 
uporabo delovne opreme. Pravi izziv nam je usposabljanje zaposlenih za varno in zdravo delo 
z infektivnimi odpadki (odstranjevanje injekcijskih igel), ki smo ga izvedli skupaj z ZZV Koper, 
udeleţili pa so se ga še predstavniki podjetja Dobrovita, Ţelva in KPL, ter predstavlja oranje 
ledine na področju tovrstnega usposabljanja zaposlenih v komunalni dejavnosti. 
 
Leta 2008 smo evidentirali 22 poškodb, kar je 7 poškodb manj kot leta 2007. Pri delu se je 
poškodovalo 19 izvajalcev zaposlenih (od tega en študent), 3 zaposleni pa so se poškodovali 
na poti na delo oziroma z dela. Ker je zmanjšanje števila poškodb pri delu naš skupni cilj, na 
oglasnih deskah podjetja mesečno objavljamo podatke o trenutnem stanju doseganja 
letnega cilja v zvezi s številom poškodb povezanih z delom po posameznih organizacijskih 
enotah. Zastavljeni cilj: največ 27 poškodb v letu 2008, smo ob sodelovanju številnih 
zaposlenih na področju varnega in zdravega dela s sluţbo varnosti in zdravja pri delu uspeli 
doseči. 
 
 
Disciplinski ukrepi 

 
Leta 2008 smo izvajali ukrepe zaostrovanja discipline in spremljali ter zagotavljali kakovost 
opravljenega dela. Skupaj smo izrekli 10 disciplinskih ukrepov, od tega 6 pisnih opozoril pred 
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ter 4 negativne ocene delovne uspešnosti. Tudi leta 2007 je 
bilo skupaj izrečenih 10 ukrepov. 
 
 
Izobraţevanje in usposabljanje 
 
Skladno s sprejetim načrtom izobraţevanja zaposlenim financiramo študij ob delu za 
pridobitev strokovne izobrazbe. V različne programe izobraţevanja je bilo v začetku leta 2008 
vključenih trinajst zaposlenih, od katerih so izobraţevanje uspešno zaključili 3 zaposleni in 
pridobili V., VI. ter VII. stopnjo izobrazbe. Na kolegiju direktorja je bil sprejet sklep o 
sklenitvi novih pogodb o izobraţevanju, na podlagi katerega smo sklenili sedem novih 
pogodb o izobraţevanju, in sicer: 
- 1 za pridobitev IV. stopnje izobrazbe, 
- 1 za pridobitev V. stopnje izobrazbe, 
- 3 za pridobitev VI. stopnje izobrazbe ter 
- 2 za pridobitev VII. stopnje izobrazbe.  
Na dan 31.12.2008 je tako v različne programe izobraţevanja vključenih 17 zaposlenih. 
 
Iz naslova izobraţevanja za pridobitev strokovne izobrazbe je bilo leta 2008 skupno 
realiziranih pribliţno 2.144 izobraţevalnih ur, stroški po sklenjenih pogodbah o izobraţevanju 
pa so znašali 17.025,99 EUR.  
 
Različnih vrst usposabljanj, kot so jezikovni tečaji, strokovni seminarji, posveti, konference, 
varstvo pri delu ipd., se je skupno udeleţilo 365 zaposlenih oziroma 81,39 % povprečnega 
števila zaposlenih, realiziranih pa je bilo 4.421,50 izobraţevalnih ur. Stroški usposabljanj so 
skupno znašali 42.961,09 EUR. V letu 2007 se je usposabljanj udeleţilo le 238 zaposlenih 
oziroma 56,40 % vseh zaposlenih, realiziranih pa je bilo za 40,54 % več ur, kar je predvsem 
posledica zamenjave informacijskega sistema, ki je zahtevala nova znanja uporabnikov. Ker 
so bila ta usposabljanja brezplačna, smo v letu 2007 beleţili niţje stroške v višini 32.953,71 
EUR. 
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Za usposabljanje in izobraţevanje zaposlenih je bilo skupno porabljenih 59.987,08 EUR, kar 
predstavlja 0,64 % stroškov dela v letu 2008. V letu 2007 smo porabili manjši znesek, in 
sicer 42.287,32 EUR, kar je znašalo 0,49 % stroškov dela. Za pridobitev strokovne izobrazbe 
in razne vrste usposabljanj je vsak udeleţeni zaposleni v povprečju namenil 17,81 ur. 
 
 
Komunikacija 
 
Z namenom izboljšanja internega komuniciranja ter zaradi večje obveščenosti zaposlenih 
izdajamo interno glasilo Snagec, ki redno izhaja v tiskani in elektronski obliki enkrat v 
trimesečju, v letu 2008 smo tako izdali štiri številke. Informacije objavljamo tudi na intranetu 
in oglasnih deskah ter organiziramo redna srečanja s predstavniki delavcev, sindikati in 
svetom delavcev, na katerih predstavimo glavne cilje podjetja, poročamo o realizaciji 
aktivnosti za dosego zastavljenih ciljev in aktualnih problemih, povezanih z delom podjetja. 
Zaposleni imajo moţnost svoje ideje, ţelje, teţave in vprašanja, ki jih predhodno niso uspeli 
razrešiti v pogovorih s svojimi nadrejenimi, zaupati tudi neposredno direktorju, saj imamo 
enkrat mesečno organiziran t.i. »direktorjev dan«. Prav tako lahko zaposleni komunicirajo v 
obliki neformalnega druţenja na nekaterih organiziranih dogodkih podjetja. 
 
 
Skrb za zaposlene izven delovnega časa 
 
S ciljem ustvarjanja spodbudnega delovnega okolja, večje motiviranosti in ustreznejše 
organizacijske klime med zaposlenimi skrbimo za zaposlene tudi izven delovnega časa. 
Spodbujamo različne neformalne oblike druţenja zaposlenih. Poleg različnih vrst rekreacije  
smo se udeleţili tudi Komunaliade 2008, kjer smo dosegli odlične športne rezultate in od 70 
udeleţenih podjetij zasedli skupno 5. mesto. Organiziran je bil tudi tradicionalni jesenski 
piknik, v prednovoletnem času pa smo izvedli novoletno obdarovanje otrok zaposlenih z 
ogledom predstave, zaposleni pa so se v velikem številu udeleţili prednovoletne zabave v 
okviru Javnega holdinga Ljubljana. 
 
V letu 2008 smo redno vzdrţevali Samski dom na Poljanski 66 v Ljubljani, katerega smo od 
1.12.2007 ponovno prevzeli v upravljanje. V minulem letu smo izvedli nekaj prenov. Tako je 
bilo v letu 2008 za objekt za upravljanje, tekoče stroške vzdrţevanja in različne obnove 
vloţeno 250.161 EUR, pri čemer pa je prihodek iz najemnin v enakem obdobju znašal 
384.592,52 EUR.  
 
 
Merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih 
 
V letu 2008 je bila izvedena anketa zaposlenih, s pomočjo katere je vodstvo podjetja 
pridobilo povratno informacijo, kako dobro izpolnjuje potrebe in pričakovanja zaposlenih. 
Rezultati nam predstavljajo osnovo za sprejemanje ukrepov za izboljšavo delovnega okolja, 
kar je predpogoj za uspešnost in zadovoljstvo sodelavcev. 
 
Rezultati ankete, s katero smo ugotavljali organizacijsko klimo oziroma vzdušje v organizaciji, 
so pokazali, da zaposleni izkazujejo pozitiven odnos do kakovosti, inovativnosti in 
iniciativnosti, pripadnosti organizaciji, motivaciji in zavzetosti. Analiza je tudi pokazala, da je 
večina zaposlenih zadovoljna z delovnim časom in stalnostjo zaposlitve. Izkazalo se je tudi 
zadovoljstvo z delom, ki ga zaposleni opravljajo, prav tako je bilo izraţeno visoko 
zadovoljstvo z neposredno nadrejenimi in s sodelavci. Visoko je ocenjeno tudi zadovoljstvo z 
delovnimi pogoji ter moţnostjo izobraţevanja. Manjše zadovoljstvo je bilo izraţeno na 
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področju plač, moţnosti napredovanja oziroma kariere, notranjega komuniciranja in 
nagrajevanja.  
 
Glede na ugotovljeno bo vodstvo še naprej krepilo področja, na katerih je bilo izkazano  
zadovoljstvo zaposlenih, za področja, kjer pa le-to ni bilo izkazano v takšni meri, pa bo tako 
potrebno sprejeti ukrepe in izvesti aktivnosti, namenjene izboljšanju omenjenih področij. 
 
 
 

2.10. Varstvo okolja 
 
Eno od osnovnih načel varstva okolja je načelo preventive, ki določa, da morajo biti pravila 
ravnanja, mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja in drugi ukrepi varstva okolja 
zasnovani tako, da povzročijo čim manjšo spremembo okolja in pomenijo čim manjše 
tveganje za okolje. Prav tako mora biti projektiran in izpeljan tudi vsak poseg v okolje. Bistvo 
tega načela je v tem, da se skuša preprečiti ali zmanjšati obremenjevanje okolja ţe pri 
samem nastanku.  
 
Na področju okoljevarstvene dejavnosti smo v letu 2008 največje učinke dosegli z realizacijo 
in izvajanjem naslednjih aktivnosti: 
 
 
Področje odlaganja odpadkov 
 
V  letu 2008 smo pričeli z gradnjo načrtovane čistilne naprave za izcedne vode, za katero je 
bila izdelana razpisna dokumentacija in izvedeno javno naročilo za gradnjo. Podpisana je bila 
pogodba med investitorjem MOL ter izvajalcem. Pričele so se aktivnosti projektiranja, še 
vedno pa se je spremljalo posedanje predobremenitve, ki izboljšuje lastnosti terena za 
gradnjo. 
 
Prav tako smo pričeli z gradnjo 3. faze novega odlagalnega polja, ki bo zagotavljal potrebne 
odlagalne površine od konca leta 2009 dalje.  
 
Zaradi preprečevanja izhajanja plinov, ki so neprijetnega vonja (vodikov sulfid, amonijak, 
merkaptani..), sta bila v letu 2008 zgrajena na glavnih bazenih izcednih vod (ČJ 1 in ČJ 18) 
pokrova s filtroma. Vsak izmed njiju je sestavljen iz ventilatorja, krmilne omarice, nosilnega 
ohišja, protihrupne zaščite, razvoda, izpusta zraka, sušilnika in polnitve. Polnitev vsebuje 
sredstva, ki nevtralizirajo kisle in bazične pline. Z izgradnjo pokrovov in s filtri se 
zmanjšujejo  emisije plinov ob obeh bazenih na odlagališču, pomembno je tudi to, da se 
posledično zmanjšujejo tudi emisije neprijetnih vonjav v neposredno okolico odlagališča. 
 
Za potrebe monitoringa vplivov na okolje smo okoljsko merilno postajo opremili z dvema 
novima inštrumentoma. Piranometer je namenjen meritvam neto sončnega sevanja, to je 
razlike med vpadnim in odhodnim sevanjem. Z meritvami neto sevanja lahko naredimo 
primerjavo z vertikalnim toplotnim tokom, ki smo ga pridobili računsko z uporabo meritev 
ultrazvočnega anemometra. Ker so rezultati pridobljeni neposredno iz ozračja, nam poda 
natančnejše podatke o sevanju kot omenjeni izračunani vertikalni toplotni tok. Drugi 
inštrument je olfaktometer, inštrument za merjenje smradu. Kljub temu, da na odlagališču 
uspemo izčrpati okoli 50 % nastalega plina, ga po oksidaciji preostanka v dnevni prekrivki in 
rekultivacijski plasti v pokrovu del emitira v ozračje. Deponijski plin nosi s seboj v sledovih 
tudi pline, ki so zelo neprijetnega vonja. Podrobnejše meritve neprijetnih vonjav z ročnim 
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olfaktometrom in meritvami vetra so v kombinaciji z uporabo računskega modela osnova za 
obravnavanje neprijetnih vonjav v okolici Odlagališča Barje.  
 
Prav tako je bilo z namenom izboljšanja učinkovitosti pranja in zmanjšanja porabe pralne 
vode obnovljeno zunanje perišče za teţko mehanizacijo. Postavljen je bil zabojnik z dvema 
visokotlačnima enotama, ki sta priključeni na vodovodno, topolovodno in električno 
instalacijo avtopralnice. Zamenjali smo najstarejši kompaktor ter ga nadomestili z novim in 
teţjim strojem, kar bo povečalo stisnjenost odpadkov, z novonabavljenim bagrom pa bomo 
izboljšali izločanje odpadkov pred odlaganjem za reciklaţo. 
  
Z izvajanjem lastnega monitoringa in z zunanjimi izvajalci smo spremljali vplivanje 
odlagališča na okolje. Pri tem smo ugotovili, da se je količina odpadnih vod močno povečala 
glede na predhodno leto, predvsem zaradi nadpovprečne količine letnih padavin. Pri kvaliteti 
voda pa presegamo dopustne koncentracije pri boru in AOX. Povprečna letna imisijska 
koncentracije metana v zrak se je v primerjavi s predhodnim letom kljub novoodloţenim 
količinam odpadkov zniţala za skoraj 20 odstotkov, k čemur je zagotovo pripomoglo tudi 
zadostno črpanje plina. 
 
 
Področje zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov  
 
Obnova voznega parka je temeljila na nabavi vozil najvišjega ekološkega standarda EURO 5, 
ki zagotavlja manjšo porabo goriva, najmanjše emisije škodljivih snovi v izpušnih plinih in 
najniţje onesnaţevanje okolja s hrupom, in nabavi vozil na električni pogon. 

 
 
Področje čiščenja javnih površin 

 
Na področju čiščenja javnih površin smo nadaljevali z uvajanjem ekološko čistih električnih 
vozil. Nabavili smo dve tovorni električni vozili, električni cestni sesalnik in električni skuter, s 
katerimi letno opravimo 6.500 delovnih ur v središču mesta.  
Električna ekološka vozila ne povzročajo hrupa in emisij škodljivih izpušnih plinov, kar  
pomembno vpliva na prometno izredno obremenjeno središče mesta. 
 
 
 

2.11. Druţbena odgovornost 
 

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

Na področju odstranjevanja odpadkov so naše razvojne usmeritve izraţene v projektu 
Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki RCERO Ljubljana. Le-ta bo podjetju po 
realizaciji zagotovil nadaljnje dolgoročno delovanje. Projekt bo z novim delom odlagališča 
izpolnil pogoje za odlaganje odpadkov predvidoma do konca leta 2013, odlagališču zagotovil 
prečiščene odpadne izcedne vode v skladu z zakonodajo, kar je oboje ţe v gradnji, ter kot 
najpomembnejše, predelavo komunalnih odpadkov pred končnim odlaganjem. Izbrani 
koncept predvideva mehansko ločevanje na lahko in teţko organsko frakcijo, pripravo 
sekundarnega goriva, anaerobno fermentacijo biološko razgradljive frakcije, z delnim 
kompostiranjem pri liniji ločeno zbranih bioloških odpadkov. Tudi v letu 2008 smo nadaljevali 
z aktivnostmi pri izdelavi razpisne dokumentacije, uspešno pa smo realizirali štiri javna 
naročila. Razvojna odločitev je torej uvedba predhodne obdelave pred odlaganjem v 
objektih, ki so predvideni na lokaciji odlagališča Barje. Projekt izvajamo kot pooblaščenec 
MOL in ostalih občin druţbenic, ki so podprle ta projekt. Dodatno se je razširil na novih osem 
občin, s čimer posredno vstopamo v ravnanje z odpadki na novem področju, ki skupno 
pokriva 414.000 prebivalcev. S tem bo podjetje zmanjšanje aktivnosti na dejavnosti 
odlaganja odpadkov preneslo na procese obdelav le-teh. Ker se uresničitev načrtov 
predvidena tudi s pomočjo finančnih sredstev iz kohezijskih skladov EU, smo v letu 2008 
dodatno usklajevali vsebino vloge s predstavniki Evropske komisije, kjer je v teku preverjanje 
vloge. Celotni postopki na vseh nivojih so izredno dolgotrajni, zato se posledično zmanjšuje 
razpoloţljivi čas za fizično realizacijo projektov. 
 
Razvojne usmeritve na področju zbiranja in prevoza ter čiščenja cest bodo tudi v nadaljnje 
usmerjene k okolju in zaposlenim prijazno tehnologijo. Sledili bomo smernicam študije 
Strategije razvoja transporta z vidika ekologije in ekonomije voznega parka, po kateri bi v 
naslednjih petih letih zmanjšali škodljive emisije za 25 %. Tako bomo nabavljali vozila 
najvišjih ekoloških standardov, električna ekološka vozila in sledili trendom uvajanja 
alternativnih vrst goriv in razvoja hibridnih vozil.    
Nabave delovnih strojev za čiščenje javnih površin bodo usmerjene v prednostno nabavo 
opreme na električni pogon, ki ne povzroča obremenjevanja okolja s hrupom in izpušnimi 
plini, kar je še toliko bolj pomembno pri čiščenju javnih površin kot so trgi, peščeve cone in 
parki, kjer se običajno nahaja večje število ljudi.   
 
Nadaljevali bomo z uvajanjem programske opreme za kreiranje optimalnih rajonov odvaţanja 
odpadkov, čiščenja javnih površin ter ocenjevanja kakovosti izvajanja čiščenja in vzdrţevanja 
javnih površin in izdelave celovitega geografskega informacijskega sistema. 
Nadaljevali bomo tudi z uvajanjem sistema identifikacije odvoza bioloških in mešanih 
komunalnih odpadkov na vzorčnih rajonih. 
 
 

2.13. Pomembni poslovni dogodki po koncu poslovnega leta 
 
Do zaključka izdelave letnega poročila za leto 2008 so se zgodili poslovni dogodki, ki bodo 
vplivali na izvajanje dejavnosti podjetja, investicijske dejavnosti in poslovne rezultate med 
katerimi so pomembnejši: 
1. JHL in povezana javna podjetja so skladno s sklepom pristojnih organov4 s 1.1.2009 

zaključili prenos pravnih sluţb in sluţb za javna naročila javnih podjetij na javni holding. 
Tako je bila uspešno zaključena prva faza reorganizacije, ki je potekala nemoteno in 

                                                 
4
 Sklep Skupščine javnega holdinga in Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Javni Holding Ljubljana,  d.o.o. z dne 2. 

10. 2008.  
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brez zapletov. Na JHL je prešlo 25 delavcev iz javnih podjetij, ki nadaljujejo delo v 
skupnih sluţbah, z opravljanjem del za vsa javna podjetja.   
JHL je z namenom izvedbe druge faze reorganizacije, dne 28.11.2008 objavil javni razpis 
z nazivom »Izdelava in implementacija modela strateškega holdinga preko povezovanja 
in poenotenja računovodskih, finančnih in kadrovskih sluţb ter informatike z 
vzpostavitvijo ustreznega informacijskega modela«. Izbrani ponudnik oz. izvajalec 
projekta je po pravnomočno zaključenem razpisu ter sklenitvi pogodbe, dne 3.2.2009, 
celovito predstavil projekt na kolegiju direktorjev javnega holdinga in javnih podjetij. Da 
bi se projekt izvajal pravočasno in učinkovito je bilo dogovorjeno, da bodo na naslednjih 
kolegijih potekale tematske delavnice, na katerih sledijo razprave o glavnih ciljih, časovni 
opredelitvi projekta, oceni potrebnih internih virov, podrobnejši definiciji ciljev in meril 
uspešnosti.  
V drugi polovici meseca februarja in prvi polovici meseca marca 2009 je izvajalec projekt 
predstavil po posameznih javnih podjetjih in JHL. Sledili so postopki, vezani na zbiranje 
podatkov aktivnosti in popis procesov ter nadalje, po predhodni obravnavi pristopa za 
zajem funkcionalnih zahtev za poslovno informacijski sistem (PIS), poenotenja 
terminologije/nazivov glavnih procesov med podjetji, primera zajema funkcionalnih 
zahtev za izbrano funkcijsko področje in dogovora za izvedbo funkcionalnih zahtev, 
priprava dokumentacije za javni razpis za PIS.  

 
2. Februarja 2009 je bil podpisan aneks št. 7 h kolektivni pogodbi Snage Ljubljana, s 

katerim je po pogajanjih s sindikatoma dogovorjeno povečanje osnovnih plač zaposlenih 
v letu 2009. 

 
3. V mesecu februarju 2009 smo MOP-u, ARSO poročali o porabi sredstev okoljske dajatve 

iz leta 2007 v letu 2008, ki pa se v letu 2008 še niso porabljala, se bodo pa v prihodnjih 
treh letih za izgradnjo RCERO. V mesecu marcu 2008 smo skladno z Uredbo o okoljski 
dajatvi oddali Napoved za odmero okoljske dajatve za leto 2008 ter Poročilo o namenski 
porabi okoljske dajatve v letu 2008. S slednjim smo poročali, da v letu 2008 niso izvajali 
nobenih investicij, ki bi bile financirane s sredstvi okoljske dajatve, ter da neporabljena 
sredstva okoljske dajatve za leto 2008 prenašamo v prihodnja leta za financiranje 
projekta izgradnje RCERO. S 1.3.2009 smo povišali okoljsko dajatev zaradi 
onesnaţevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov. 

 
4. V mesecu marcu 2009 so potekale aktivnosti v zvezi z izdelavo načrtov razvojnih 

programov za potrebe izdelave rebalansa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 
2009. 

 
5. Glede na spremembe načrta razvojnih programov in negativnega poslovanja dejavnosti 

zbiranja in prevoza komunalnih dejavnosti Snaga Ljubljana predvideva v I. polletju 2009 
izdelavo rebalansa spremembe poslovnega načrta za leto 2009 in vloge za povišanje 
cene.  

 
6. V zvezi s Sklepom o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala z dne 6.6.2008, ki ga je na 

podlagi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani, sprejel JHL, Snaga Ljubljana vodi vse 
predpisane postopke. V drugem polletju 2009, ko bo predvidoma izdan sklep sodišča o 
zmanjšanju osnovnega kapitala, bo Snaga Ljubljana realizirala naveden sklep, do takrat 
pa bo potrebno v sodelovanju z JHL in MOL pripraviti pogodbo o upravljanju 
nepremičnin, ki so predmet postopka.   

 
7. S strani Evropske komisije smo aprila 2009 dobili odobren kohezijski projekt               

»Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki«. 
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
 

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

     v EUR 

 

 
Pojasnila 31.12.2008 31.12.2007 

Indeks 
31.12.08/ 
31.12.07 

 SREDSTVA  59.775.698 55.718.376 107,3 

      

A. DOLGOROČNA SREDSTVA  43.073.598 40.933.586 105,2 
I. Neopredmetena dolg. sredstva in dolgoročne 

aktivne časovne razmejitve 3.2.1.1. 641.547 68.681 934,1 

1. Dolgoročne premoţenjske pravice   640.677 67.960 942,7 

5. Druge dolgoročne časovne razmejitve  870 721 120,7 

II. Opredmetena osnovna sredstva 3.2.1.2. 38.744.874 37.145.885 104,3 

1. Zemljišča in zgradbe  24.861.202 25.802.022 96,4 

a) Zemljišča   12.567.812 12.567.812 100,0 

b) Zgradbe   12.293.390 13.234.210 92,9 

2. Proizvajalne naprave in stroji   10.036.289 7.913.246 126,8 

3. Druge naprave in oprema   18.985 17.694 107,3 

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo   3.828.398 3.412.923 112,2 

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi   3.828.398 3.412.923 112,2 

III. Naloţbene nepremičnine 3.2.1.3. 3.686.557 3.718.161 99,2 

IV. Dolgoročne finančne naloţbe  620 859 72,2 

2. Dolgoročna posojila  620 859 72,2 

b) Dolgoročna posojil drugim  620 859 72,2 

      

B. KRATKOROČNA SREDSTVA  16.626.613 14.467.672 114,9 

II. Zaloge 3.2.1.4. 498.621 452.328 110,2 

1. Material   498.621 452.328 110,2 

III. Kratkoročne finančne naloţbe 3.2.1.5. 11.600.280 9.300.240 124,7 

2. Kratkoročna posojila  11.600.280 9.300.240 124,7 

b) Kratkoročna posojila drugim  11.600.280 9.300.240 124,7 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve  4.224.015 3.910.323 108,0 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do druţb v skupini  16.612 16.969 97,9 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  3.2.1.6. 3.579.144 2.900.511 123,4 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 3.2.1.7. 628.259 992.843 63,3 

V. Denarna sredstva  3.2.1.8. 303.697 804.781 37,7 

      

C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   75.487 317.118 23,8 

      

 IZVENBILANČNA EVIDENCA  1.441.183 1.261.330 114,3 

 
 
 
 
 

                                                 
5 Postavke v računovodskih izkazih, ki niso navedene, imajo vrednost 0. 
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  Pojasnila 31.12.2008 31.12.2007 
Indeks 

31.12.08/ 
31.12.07 

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  59.775.698 55.718.376 107,3 

      

A. KAPITAL 3.2.1.9. 33.908.868 33.814.159 100,3 

I. Vpoklicani kapital  10.464.965 10.464.965 100,0 

1. Osnovni kapital   10.464.965 10.464.965 100,0 

II. Kapitalske rezerve  18.892.100 18.892.100 100,0 

III. Rezerve iz dobička   4.461.829 4.037.880 110,5 

1. Zakonske rezerve  343.963 339.228 101,4 

5. Druge rezerve iz dobička   4.117.866 3.698.652 111,3 

V. Čisti poslovni izid poslovnega leta   89.974 419.214 21,5 

      

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

3.2.1.10. 3.291.823 2.511.848 131,1 

1. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade  993.958 965.335 103,0 

2. Druge rezervacije  1.385.676 645.317 214,7 

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve  912.189 901.196 101,2 

      

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  18.992.190 15.709.873 120,9 

I. Dolgoročne finančne obveznosti  0 522.849 0,0 

1. Dolgoročne finančne obveznosti do druţb v skupini  0 522.849 0,0 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 3.2.1.11 18.992.190 15.187.024 125,1 

5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti  18.992.190 15.187.024 125,1 

      

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  3.577.053 3.682.461 97,1 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 3.2.1.12. 550.586 560.476 98,2 

1. Kratkoročne finančne obveznosti do druţb v skupini  550.586 560.476 98,2 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti  3.026.467 3.121.985 96,9 

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do druţb v skupini  151.531 46.681 324,0 

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 3.2.1.13. 1.574.980 1.972.512 79,9 

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov  0 499 0,0 

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 3.2.1.14. 1.299.956 1.102.293 117,9 

      

D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  5.764 35 16468,6 

      

 IZVENBILANČNA EVIDENCA  1.441.183 1.261.330 114,3 
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3.1.2. Izkaz poslovnega izida 
 

      v EUR 

      Pojasnila 2008 2007 
Indeks 
08/ 07 

       
1. + Čisti prihodki od prodaje 3.2.2.1. 21.746.992 20.650.844 105,3 

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

 197.209 213.487 92,4 

b)  Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem 
doseţeni z opravljanjem gospodarske javne sluţbe 

 15.997.080 16.398.490 97,6 

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

 5.543.208 4.022.219 137,8 

d)  Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu  9.495 16.648 57,0 

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

3.2.2.2. 332.522 320.398 103,8 

5. - Stroški blaga, materiala in storitev  7.958.308 6.170.527 129,0 

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

3.2.2.3. 12.869 516 2.494,0 

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

3.2.2.3. 3.071.391 2.529.187 121,4 

b.1)  Stroški storitev povezani s podjetji v skupini 3.2.2.4. 765.408 316.497 241,8 

b.2)  Stroški storitev povezani z drugimi podjetji 3.2.2.4. 4.108.640 3.324.327 123,6 

6. - Stroški dela 3.2.2.5. 9.361.031 8.586.695 109,0 

a)  Stroški plač  6.760.131 6.100.098 110,8 

b)  Stroški socialnih zavarovanj  1.331.536 1.310.941 101,6 

b.1)  Stroški pokojninskih zavarovanj  727.206 660.464 110,1 

b.2)  Drugi stroški socialnih zavarovanj  604.330 650.477 92,9 

c)  Drugi stroški dela  1.269.364 1.175.656 108,0 

7. - Odpisi vrednosti  4.139.707 3.722.112 111,2 

a)  Amortizacija 3.2.2.6. 3.883.988 3.498.040 111,0 

c)  Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 3.2.2.7. 255.719 224.072 114,1 

8. - Drugi poslovni odhodki 3.2.2.8. 959.811 566.464 169,4 

b)  Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji   959.811 566.464 169,4 

11. + Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 3.2.2.9. 609.392 489.067 124,6 

a)  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do podjetij v skupini  35 0 - 

b)  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih podjetij  609.357 489.067 124,6 

13. - Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  27.737 73.713 37,6 

a)  Finančni odhodki iz posojil do podjetij v skupini  27.737 45.005 61,6 

č)  Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti  0 28.708 0,0 

14. - Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti  182 14.838 1,2 

b)  Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih 
obveznosti 

 182 14.838 1,2 

15. + Drugi prihodki  3.2.2.10. 182.884 90.103 203,0 

16.  - Drugi odhodki  21.919 73.245 29,9 

17.  - Davek iz dobička  308.386 483.739 63,8 

       
19. = 

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

 
94.709 1.859.079 5,1 

 

 

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

                 v EUR 

    
2008 2007 

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU     

a) Postavke izkaza poslovnega izida 4.282.913 5.316.213 

 Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 22.200.936 20.747.504 

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

-17.474.596 -14.883.459 

 Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -443.427 -547.832 

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

4.046.021 818.350 

 Začetne manj končne poslovne terjatve -426.725 -871.360 

 Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve 241.632 13.991 

 Začetne manj končne zaloge -46.293 -243.251 

 Končni manj začetni poslovni dolgovi 3.160.503 240.137 

 Končni manj začetni poslovni dolgovi – sredstva v upravljanju 1.045.719 1.901.971 

 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 71.185 -223.138 

c) Prebitek prejemkov  pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b) 8.328.934 6.134.563 

    
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŢBENJU   

a) Prejemki pri naloţbenju 591.625 636.035 

 Prejemki od dobljenih obresti in deleţev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naloţbenje 591.625 359.091 

 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naloţb 0 276.944 

b) Izdatki pri naloţbenju -8.861.166 -4.721.760 

 Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev -715.145 -3.265 

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -4.800.262 -2.816.524 

 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev – sredstva v upravljanju -1.045.719 -1.901.971 

 Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naloţb -2.300.040 0 

c) Prebitek prejemkov pri naloţbenju ali prebitek izdatkov pri naloţbenju (a+b) -8.269.541 -4.085.725 

    
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU   

a) Prejemki pri financiranju 0 0 

b) Izdatki pri financiranju -560.477 -1.394.630 

 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -27.738 -73.714 

 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 0 -635.959 

 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -532.739 -684.957 

c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b) -560.477 -1.394.630 

    
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) 303.697 804.781 

    
x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc) -501.084 654.208 

y) Začetno stanje denarnih sredstev 804.781 150.573 
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3.1.4. Izkaz gibanja kapitala      
 

 
  Izkaz gibanja kapitala za leti 2008 in 2007 prikazujemo v dveh ločenih tabelah. 
           v EUR 

  

Vpoklicani 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Rezerve iz dobička 

Preseţek iz 
prevrednot. 

Preneseni čisti poslovni 
izid 

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta 

Skupaj 
Osnovni 
kapital 

Zakonske 
rezerve 

Druge 
rezerve iz 
dobička 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Prenesena 
čista izguba 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Čista 
izguba 

poslovnega 
leta 

A. 
Začetno stanje v obdobju, na dan 
1.1.2008 

10.464.965  18.892.100 339.228 3.698.652 0  0  0  419.214 0  33.814.159 

B. Premiki v kapital 0  0  0  0  0  0  0  94.709  0  94.709  

a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala                   0  

d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta                94.709   94.709 

e) Vnos zneska prevrednotenj kapitala                   0  

f) Druga povečanja sestavin kapitala                   0  

C. Premiki v kapitalu 0  0  4.735 419.214 0  0  0  -423.949 0  0  

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

     4.735          -4.735   0  

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

       419.214    -419.214       0  

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

                  0  

f) Druge prerazporeditve sestavin kapitala            419.214    -419.214   0  

Č. Premiki iz kapitala 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

a) Izplačilo dividend                   0  

d) Druga zmanjšanja sestavin kapitala                     

e) 
Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in lastnih 
poslovnih deleţev 

                  0  

D. 
Končno stanje v obdobju, na dan 
31.12.2008 

10.464.965  18.892.100  343.963  4.117.866  0  0  0  89.974  0  33.908.868 

  BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA           0  0  89.974  0  89.974 
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           v EUR 

  

Vpoklicani 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Rezerve iz dobička 

Preseţek iz 
prevrednot. 

Preneseni čisti poslovni 
izid 

Čisti poslovni izid 
poslovnega leta 

Skupaj 
Osnovni 
kapital 

Zakonske 
rezerve 

Druge 
rezerve iz 
dobička 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Prenesena 
čista izguba 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Čista 
izguba 

poslovnega 
leta 

A. 
Začetno stanje v obdobju, na dan 
1.1.2007 

12.323.151  18.892.100  246.278  3.072.661  0  0  -1.346.911  625.911  0  33.813.268  

B. Premiki v kapital 0  0  0  0  0  0  0  1.859.079  0  0  

a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala                   0  

d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta                1.859.079   1.859.079  

e) Vnos zneska prevrednotenj kapitala                   0  

f) Druga povečanja sestavin kapitala                   0  

C. Premiki v kapitalu 0  0  92.954  625.991 0  0  1.346.911  -2.065.856  0  0  

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

     92.954          -92.954   0  

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

       625.991    -625.991       0  

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

             1.346.911  -1.346.911   0  

f) Druge prerazporeditve sestavin kapitala            625.991    -625.991   0  

Č. Premiki iz kapitala -1.858.186  0  0  0  0  0  0  0  0  -1.858.186 

a) Izplačilo dividend                   0  

d) Druga zmanjšanja sestavin kapitala  -1.858.186                  -1.858.186 

e) 
Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in lastnih 
poslovnih deleţev 

                  0  

D. 
Končno stanje v obdobju, na dan 
31.12.2007 

10.464.965 18.892.100 339.228  3.698.652 0  0  0  419.214  0  33.814.159  

  BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA           0  0  419.214  0  419.214 
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3.1.5. Izkaz bilančnega dobička 
 

               v EUR 

      
31.12.2008 31.12.2007 

a)  Čisti poslovni izid poslovnega leta 94.709 1.859.079 

b) + Preneseni čisti dobiček/Prenesena čista izguba 0 -1.346.911 

c)  Povečanje rezerv iz dobička po sklepu direktorja 4.735 92.954 

č) = Bilančna izguba/dobiček  (a+b+c-č-d) 89.974 419.214 

 
 

3.1.6. Predlog razdelitve bilančnega dobička 
 

Podjetje predlaga naslednji predlog razdelitve bilančnega dobička: 
 
Bilančni dobiček poslovnega leta 2008 v druţbi SNAGA Javno podjetje d.o.o. v višini 
89.974,19 EUR se razporedi v druge rezerve. 
 
 
3.1.7. Sklep o razdelitvi bilančnega dobička 
 
Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. je na svoji 
18. redni seji, dne 3. junija 2009 sprejel naslednja sklepa:  
 
- Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. sprejme 
Letno poročilo druţbe SNAGA Javno podjetje d.o.o. za leto 2008 s poročilom neodvisnega 
revizorja. 
 
- Svet ustanoviteljev javnih podjetij , povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. sprejme 
sklep, da se bilančni dobiček poslovnega leta 2008 v druţbi SNAGA Javno podjetje d.o.o. v 
višini 89.974,19 EUR razporedi v druge rezerve podjetja. 
 
 
 

3.2. Razkritja postavk v računovodskih izkazih 
 

 

 Temeljne računovodske predpostavke 
 

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

 

 Splošne računovodske usmeritve 
 
Podjetje sestavlja bilanco stanja v skladu s SRS 24.4. Postavke v bilanci stanja so prikazane 
po neodpisani vrednosti kot razlika med celotno vrednostjo in popravkom vrednosti. Izbrana 
različica izkaza poslovnega izida je v SRS 25.5. opredeljena kot različica I, izbran izkaz 
denarnih tokov pa je v skladu s SRS 26.9. opredeljen kot različica II, sestavljena po posredni 
metodi in v zaporedni stopenjski obliki. Podatki za izkaz denarnega toka izhajajo iz bilance 
stanja in iz izkaza poslovnega izida ter dodatnih računovodskih podatkov oz. prilagoditev. 
Izkaz gibanja kapitala, različica II, je sestavljen v skladu s SRS 27, v obliki sestavljene 
razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala. Poseben dodatek k izkazu gibanja kapitala je 
prikaz »bilančnega dobička«. 
 
Poslovno leto podjetja Snaga Ljubljana je enako koledarskemu letu. 
 
Terjatve in obveznosti, ki so vezane na devizni tečaj, so preračunane po srednjem dnevnem 
tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan bilance stanja. Tečajne razlike so vključene v izkaz 
poslovnega izida kot finančni prihodek ali odhodek. 
 
 
 Posamezne računovodske usmeritve 
 
a)  Neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva in naloţbene 
nepremičnine 
 
Opredmetena osnovna sredstva, ki izpolnjujejo pogoje za pripoznanje in so pridobljena od 
drugih oseb, se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z nakupno ceno, povečano za uvozne 
in nevračljive nakupne dajatve ter stroške, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi 
usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve, in zmanjšane za vse 
trgovinske in druge popuste. Donacije in drţavne podpore za pridobitev opredmetenih 
osnovnih sredstev se ne odštevajo od njihove nabavne vrednosti, temveč se vštevajo med 
dolgoročne pasivne časovne razmejitve in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo. V 
nabavno vrednost se ne vštevajo obresti od pridobljenih posojil za pridobitev teh sredstev. 
Učinek prevrednotenja dolgov za pridobitev teh sredstev ne povečuje nabavne vrednosti 
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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. 
Za merjenje neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev in naloţbenih 
nepremičnin po njihovem pripoznanju podjetje uporablja model nabavne vrednosti. 
 
Amortizacija se obračunava od nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev. Zneski, ki se vračunavajo v nabavno vrednost osnovnih sredstev, so 
prikazani pri razkritjih neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev. Preostale vrednosti pri osnovnih sredstvih določamo le za vozila 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:  
 

  
Preostala 
vrednost 

Metoda 
amortiziranja 

Amortizacijska 
stopnja v % 

Dolg. odloţeni stroški razvijanja  0 Enakomerna časovna   20  

Gradbeni objekti 0 Enakomerna časovna  od 1,5  do 8  

Gradbeni objekti – I.,II. in III. odlag.polje 0 Pospešena*   od 1,5 do 10,5 

Gradbeni objekti – IV. in V.odlag. polje 0 Funkcionalna** od 8,57 do 21,15 

Oprema za opravljanje dejavnosti 0 Enakomerna časovna  od 5  do 25  

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

* Skladno z računovodskima standardoma SRS 35 in SRS 13.11., ki določata, da je pri pomembnejših postavkah potrebno 
preveriti dobo koristnosti in preračunati amortizacijske stopnje za sedanja in prihodnja obdobja, smo ţe v letu 2005 za ostale 
spremljajoče gradbene objekte na I., II. in III. odlagalnem polju na odlagališču Barje (odplinjanje, ograja, avtopralnica, 
garaţa, vrtine) preverili dobo koristnosti in preračunali stopnje amortizacije.  

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

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

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

dne še ne vpiše kot dobroimetje na računu). 
 
f)  Kapital 
 
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička in 
prehodno še ne razdeljeni čisti dobiček poslovnega leta. 
 
Kapitalske rezerve se lahko uporabijo zgolj za povečanje osnovnega kapitala ali kritje izgube. 
 
Rezerve iz dobička so sestavljene iz zakonskih rezerv in drugih rezerv. 
 
Zakonske rezerve se lahko uporabijo zgolj za povečanje osnovnega kapitala ali kritje izgube. 
 
Druge rezerve iz dobička so proste rezerve in jih uprava druţbe lahko uporabi za katerekoli 
namen, kot je oblikovanje drugih vrst rezerv, povečanje osnovnega kapitala, razporeditev v 
bilančni dobiček ali pokrivanje izgube.    
 
g)  Dolgoročne rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 
Snaga Ljubljana oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. 
Osnova za določitev teh rezervacij je aktuarski izračun, ki se opravi najmanj vsake tri leta. Če 
na dan poročila ni pripravljena aktuarska ocena, se uporabi kot podlaga zadnja ocena in se 
razkrije datum, ko je bila izdelana. 
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Podjetje oblikuje tudi druge rezervacije za stroške obratovanja odlagališča po zaprtju za 
prevzete odpadke iz lokalnih skupnosti, ki niso druţbenice JHL. Med drugimi rezervacijami 
izkazujemo tudi rezervacije za kočljive pogodbe iz naslova obveznosti vloţenih toţb iz 
preteklih let.   
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz prejetih namenskih sredstev preteklih let za 
osnovna sredstva se črpajo za obračunano amortizacijo teh osnovnih sredstev v dobro drugih 
poslovnih prihodkov. 
 
h) Obveznosti 
 
Vsi dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, ki 
dokazujejo prejem denarnih sredstev ali kakega proizvoda oz. storitev ali opravljeno delo oz. 
obračunani strošek ali odhodek. 
 
V skladu s SRS 35 mora javno podjetje med dolgoročnimi poslovnimi dolgovi izkazovati vse 
obveznosti iz naslova sredstev, prejetih v upravljanje. 
 
V letu 2008 smo na dejavnosti Zbiranja in prevoza odpadkov ugotovili negativen poslovni 
rezultat, zato smo na tej dejavnosti črpali dolgoročne obveznosti v višini obračunane 
amortizacije za sredstva v upravljanju. 
Na dejavnosti Odlaganja odpadkov, ki ugotavlja pozitivni poslovni rezultat, dolgoročnih 
obveznosti iz naslova sredstev prejetih v upravljanje nismo črpali. Zato se v Podbilanci 
sredstev in obveznosti v upravljanju, pod točko c.) terjatve iz naslova uporabe sredstev v 
upravljanju za financiranje sredstev v lasti javnega podjetja, izkazuje znesek v polni višini. 
 
i)  Terjatve in obveznosti za odloţene davke 
 
Upoštevajoč Pojasnilo 4 k Uvodu v SRS 2006, ki določa bistvenost in mejno pomembnost v 
Pravilniku o računovodstvu, podjetje v knjigovodskih razvidih ne pripoznava in ne odpravlja 
terjatev in obveznosti za odloţeni davek, če zneski terjatev in obveznosti za odloţeni davek 
posamič ali skupno ne presegajo 1 % sredstev na dan bilance stanja. 
Za leto 2008 je znesek določen v višini 598.105 EUR. 
 
j)  Prihodki 
 
Podjetje razčlenjuje prihodke v skladu s SRS na poslovne, finančne in druge prihodke. 
 
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju 
povezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče 
zanesljivo izmeriti. Prihodki in povečanja sredstev oziroma zmanjšanja dolgov se torej 
pripoznavajo hkrati. 
Prihodki se pripoznavajo ob fakturiranju storitev, hkrati s terjatvami iz naslova prodanih 
storitev, ker se šteje, da je prodajalec prenesel na kupca vsa tveganja. 
Poznejša zmanjšanja terjatev, razen danih predujmov, zunaj prejetih plačil ali drugačne 
poravnave, zmanjšujejo ustrezne poslovne ali finančne prihodke. 
 
k)  Stroški oz. odhodki 
 
Stroški oz. odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem 
obdobju povezano z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče 
zanesljivo izmeriti. 
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3.2.1. Bilanca stanja 
 

3.2.1.1.  Neopredmetena osnovna sredstva in dolgoročne AČR (641.547 EUR) 
 
Podjetje izkazuje neopredmetena osnovna sredstva v lasti podjetja v višini 637.896 EUR in 
neopredmetena osnovna sredstva v upravljanju v lasti lokalnih skupnosti v višini 2.781 EUR. 
Poleg tega izkazuje druge dolgoročne časovne razmejitve v višini 870 EUR.  
 

                                                               v EUR 

 
 

Dolgoročne 
premoţenjske pravice 

Nabavna vrednost    

Stanje 1.1.  677.926 

    Povečanja  714.997 

    Zmanjšanja  33.479 

Stanje 31.12.  1.359.444 

Popravek vrednosti    

Stanje 1.1.  614.197 

    Povečanja  0 

    Zmanjšanja  33.479 

    Amortizacija  140.830 

Stanje 31.12.  721.548 

Neodpisana (sedanja) vrednost   

 Stanje 1.1.2008  63.729 

 Stanje 31.12.2008  637.896 

 
 
3.2.1.2.  Opredmetena osnovna sredstva (38.744.874 EUR) 

 
Podjetje izkazuje opredmetena osnovna sredstva v svoji lasti v višini 27.996.855 EUR in 
opredmetena osnovna sredstva v upravljanju v lasti lokalnih skupnosti v višini 10.748.019 
EUR. 
 

                              v EUR 

 31.12.2008 
Deleţ  
v % 

31.12.2007 
Deleţ  
v % 

Indeks 
08/07 

% 
odpisanosti 

Zemljišča 12.567.812 44,9 12.567.812 48,8 100,0 0,0 

Zgradbe 5.770.472 20,6 6.163.781 23,9 93,6 79,5 

Proizvajalni stroji in naprave 7.139.287 25,5 4.884.838 19,0 146,2 64,3 

Opredmet. osn. sred. v gradnji in izdelavi 2.519.284 9,0 2.126.785 8,3 118,5 0,0 

Skupaj 27.996.855 100,0 25.743.216 100,0 108,8  

 
 

                             v EUR 

 31.12.2008 
Deleţ  
v % 

31.12.2007 
Deleţ  
v % 

Indeks 
08/07 

% 
odpisanosti 

Zgradbe 6.522.918 60,7 7.070.429 62,0 92,3 46,0 

Proizvajalni stroji in naprave 2.915.987 27,1 3.046.102 26,7 95,7 25,0 

Opredmet. osn. sred. v gradnji in izdelavi 1.309.114 12,2 1.286.138 11,3 101,8 0,0 

Skupaj 10.748.019 100,0 11.402.669 100,0 94,3  

 
Na dan 31.12.2008 izkazujemo infrastrukturne objekte v lasti lokalnih skupnosti v višini 
6.522.918 EUR in proizvajalne stroje in naprave v višini 2.915.987 EUR, ki so se financirali iz 
okoljske dajatve za onesnaţevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, nepovratnih sredstev 
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in namenskih sredstev za postavitev podzemnih zbiralnic in ureditev zbiralnic za ločeno 
zbiranje odpadkov. Opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji in izdelavi, financiranimi s 
sredstvi okoljske dajatve in proračunskimi sredstvi MOL, pa na dan 31.12.2008 izkazujemo v 
višini 1.309.114 EUR.   
 

 

Obveznosti, povezane s pridobitvijo osnovnih sredstev 
                               v EUR 

  
31.12.2008 31.12.2007 

Indeks 
08/07 

Obveznosti do JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA, d.o.o. 550.586 1.083.325 50,8 

Obveznosti do dobaviteljev osnovnih sredstev 449.052 962.232 46,7 

Skupaj 999.638 2.045.557 48,9 

 

 
Pomembnejša opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi v lasti podjetja 

                               v EUR 
  

 31.12.2008 

Objekti predelave odpadkov – RCERO  1.280.149 

Čistilna naprava  492.418 

III. faza IV. in V. odlagalnega polja  181.371 

Nove lokacije za zbiranje odpadkov – zbiralnice  820.071 

Mehanizacija – 8 kosov  920.956 

 
 
Preglednica gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v lasti podjetja 

v EUR 

 
Zemljišča Zgradbe 

Proizvajalne  
naprave in 

stroji 

Opredm. osn.  
sredstva v 
grad. in izd 

Predujmi Skupaj 

Nabavna vrednost           

Stanje 1.1. 12.567.812 27.993.802 16.878.525 2.126.785 0 59.566.924 

    Povečanja 0 267.721 3.643.503 5.018.720 3.098 8.933.042 

    Zmanjšanja 0 46.588 522.769 4.626.221 3.098 5.198.676 

Stanje 31.12. 12.567.812 28.214.935 19.999.259 2.519.284 0 63.301.290 

Popravek vrednosti           

Stanje 1.1. 0 21.830.021 11.993.687 0 0 33.823.708 

    Povečanja 0 0 0 0 0 0 

    Zmanjšanja 0 23.753 505.256 0 0 529.009 

    Amortizacija 0 638.195 1.371.541 0 0 2.009.736 

Stanje 31.12. 0 22.444.463 12.859.972 0 0 35.304.435 

Neodpisana (sedanja) vrednost       

Stanje 1.1.2008 12.567.812 6.163.781 4.884.838 2.126.785 0 25.743.216 

Stanje 31.12.2008 12.567.812 5.770.472 7.139.287 2.519.284 0 27.996.855 

 
 

Razmerje med novimi investicijami v opredmetena osnovna sredstva v lasti podjetja 
(8.933.042 EUR) ter obračunano amortizacijo obstoječih osnovnih sredstev (2.009.736 EUR) 
znaša 4,445, kar pomeni, da je podjetje v letu 2008 investiralo v opredmetena osnovna 
sredstva v lasti podjetja za 344,5 % oz. 6.923.306 EUR sredstev več, kot je obračunalo 
amortizacije.  
 
Med aktiviranimi investicijami v lasti podjetja so v letu 2008 bila največja: 
- 23 kosov vozil in strojev za opravljanje dejavnosti v skupni vrednosti 2.320.200 EUR, 
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- računalniški sistem in oprema v višini 877.703 EUR, 
- kompaktor in bager v višini 575.695 EUR, 
- dodelava 1. in 2. plinskega agregata v višini 128.088 EUR in 
- plato za mletje lesenih odpadkov in za zeleni odrez v višini 112.861 EUR. 
 
Poleg zgoraj omenjenih opredmetenih osnovnih sredstev v lasti podjetja podjetje izkazuje še 
neopredmetena osnovna sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve v višini 63.729 
EUR (obračunana amortizacija v višini 26.492 EUR). 

 
Preglednica gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju  

v EUR 

 
Zgradbe 

Proizvajalne  
naprave in 

stroji 

Opredm. osn.  
sredstva v 
grad. in izd 

Predujmi Skupaj 

Nabavna vrednost          

Stanje 1.1. 11.362.467 3.580.048 1.286.138 0 16.228.653 

    Povečanja 716.136 306.607 1.045.719 0 2.068.462 

    Zmanjšanja 0 0 1.022.743 0 1.022.743 

Stanje 31.12. 12.078.603 3.886.655 1.309.114 0 17.274.372 

Popravek vrednosti          

Stanje 1.1. 4.292.038 533.946 0 0 4.825.984 

    Povečanja 0 0 0 0 0 

    Zmanjšanja 0 0 0 0 0 

    Amortizacija 1.263.647 436.722 0 0 1.700.369 

Stanje 31.12. 5.555.685 970.668 0 0 6.526.353 

Neodpisana (sedanja) vrednost      

Stanje 1.1.2008 7.070.429 3.046.102 1.286.138 0 11.402.669 

Stanje 31.12.2008 6.522.918 2.915.987 1.309.114 0 10.748.019 

    
Poleg opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju v višini 10.748.019 EUR podjetje 
izkazuje še neopredmetena osnovna sredstva v upravljanju – programska oprema v višini 
2.781 EUR (obračunana amortizacija v letu 2008 v višini 1.450 EUR), skupaj torej 10.750.800 
EUR sredstev v upravljanju. 
 
V letu 2007 smo z MOL podpisali Pogodbo o prenosu investitorstva in zagotavljanju sredstev 
iz proračuna MOL za postavitev podzemnih zbiralnic in za ureditev zbiralnic za ločeno 
zbiranje odpadkov, kjer je Snaga Ljubljana zadolţena, da aktivira investicije iz tega naslova 
kot sredstva v upravljanju.  
V letu 2008 smo aktivirali zgradbe oz. gradbene objekte iz tega naslova v višini 716.136 EUR 
ter opremo v višini 306.607 EUR.  
 
Na dan 31.12.2008 izkazujemo med sredstvi v upravljanju še opredmetena osnovna sredstva 
v gradnji oz. izdelavi v skupni višini 1.309.114 EUR. 
 
Osnovna sredstva niso zastavljena kot jamstvo za obveznosti druţbe. 
 

 
Zemljišča   
 
V letu 2007 so se pričele zaključevati aktivnosti povezane z urejanjem zemljišč, ki jih Snaga 
Ljubljana na tem področju vodi ţe vrsto let. Gre za zemljišča na odlagališču Barje, kjer se 
ugotavlja, da se stanje zemljišč v poslovnih knjigah Snage Ljubljana nekoliko razlikuje od 
stanja v naravi, sporno pa je bilo tudi lastništvo zemljišč novega dela odlagališča.   
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Tako se je v letu 2007 končal postopek izločitve zemljišč javnega podjetja Parkirišča 
Ljubljana in zmanjšanja osnovnega kapitala podjetja Snaga Ljubljana, s čimer se je sanirala 
napaka, storjena pri otvoritveni bilanci dne 1.1.1993.   
 
Prav tako smo 7.6.2007 prejeli sodbo Višjega sodišča I Cpg 1984/2006, ki je potrdila sodbo 
izdano v zadevi VIII Pg 144/1997, s katero je sodišče I. stopnje zavrnilo Snagino toţbo proti 
MOL in ostalim pravnim naslednicam bivših ljubljanskih občin za ugotovitev neveljavnosti 
vknjiţbe občin v zemljiško knjigo in vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjiţnega stanja.  
V tej zadevi gre pribliţno za polovico zemljišč odlagališča Barje, ki jih ima Snaga Ljubljana, 
tako kot vsa zemljišča odlagališča, evidentirana kot lastna sredstva, na katera se je leta 1994 
kot lastnik vknjiţilo Mesto Ljubljana. 
 
Zaradi realizacije sodbe sodišča oz. uskladitve knjiţnega stanja zemljišč v poslovnih knjigah 
Snage Ljubljana z dejanskim stanjem, je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., dne 6.6.2008 na 
podlagi sklepa skupščine druţbenikov, izdal Sklep o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala 
druţbe SNAGA Javno podjetje d.o.o. za 3.253.865,80 EUR tako, da po zmanjšanju znaša 
7.211.098,98 EUR. Sklep nalaga, da se nepremično premoţenje s pogodbo prenese na MOL 
in nazaj v upravljanje druţbi Snaga Ljubljana.  
 
Dne 1.8.2008 je Snaga Ljubljana skladno s  sklepom objavljenim v Ur.l. RS št. 67 z dne 
4.7.2008 pozvala upnike, da podajo izjavo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala. 
Dne 8.8.2008 je bila v Uradnem listu RS, št. 80 druga objava, torej se bo postopek zaključil 
meseca avgusta 2009, ko bo Snaga Ljubljana z vpisom v register lahko izvedla postopek 
zmanjšanja osnovnega kapitala.   
 
Snaga Ljubljana je v spremembi poslovnega načrta za leto 2009, na podlagi predmetnega 
sklepa zmanjšala vrednost opredmetenih sredstev – zemljišč v višini 8.242.025 EUR s 
protipostavko zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 3.253.866 EUR in zmanjšanja 
kapitalskih rezerv v višini 4.988.159 EUR, ni pa predvidela evidentiranja sredstev v 
upravljanju, kot nalaga Sklep JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana d.o.o. z dne 6.6.2008, kar bo 
tekom leta 2009 z ustanoviteljem potrebno še urediti. 
 
 
3.2.1.3.  Naloţbene nepremičnine (3.686.557 EUR) 

 
Med naloţbenimi nepremičninami izkazujemo zemljišča in objekte v skladu z računovodskimi 
usmeritvami, kot je navedeno v točki 3.2. Iz tega naslova je bilo doseţenih čistih prihodkov v 
višini 448.882 EUR in 329.948 EUR neposrednih poslovnih odhodkov ter obračunana 
amortizacija v višini 31.604 EUR.   
 
Podjetje izkazuje med naloţbenimi nepremičninami tiste nepremičnine, katere oddaja v  
poslovni najem in s tem ustvarja prihodke iz tega naslova, to so počitniški dom Umag, 
samski dom in zemljišča za golf na deponiji Barje. 
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Preglednica gibanja naloţbenih nepremičnin v lasti podjetja  
v EUR 

 
Zemljišča Zgradbe Skupaj 

Nabavna vrednost      

Stanje 1.1. 3.579.062 2.206.342 5.784.404 

    Povečanja 0 0 0 

    Zmanjšanja 0 0 0 

Stanje 31.12. 3.579.062 2.206.342 5.785.404 

Popravek vrednosti      

Stanje 1.1. 0 2.067.243 2.067.243 

    Povečanja 0 0 0 

    Zmanjšanja 0 0 0 

    Amortizacija 0 31.604 31.604 

Stanje 31.12. 0 2.098.846 2.098.846 

Neodpisana (sedanja) vrednost    

  Stanje 1.1.2008 3.579.062 139.099 3.718.161 

  Stanje 31.12.2008 3.579.062 107.495 3.686.557 

 
 

3.2.1.4.  Zaloge (498.621 EUR) 
 
Podjetje izkazuje zaloge surovin in materiala, zaščitnih sredstev ter posod za odpadke. 
 

v EUR 

  
31.12.2008 31.12.2007 

Indeks 
08/07 

Zaloge surovin in materiala 251.611 206.540 121,8 

Zaloga drobnega inventarja - zaščitnih sredstev 49.838 37.647 132,4 

Zaloga drobnega inventarja – posode za odpadke 197.172 208.141 94,7 

Skupaj 498.621 452.328 110,2 

 
 
3.2.1.5.  Kratkoročne finančne naloţbe (11.600.280 EUR) 

 
Kratkoročne finančne naloţbe v glavnem predstavljajo vezane depozite pri bankah. 
 

v EUR 

 
 

31.12.2008 31.12.2007 
Indeks 
08/07 

Depoziti 11.600.000 9.300.000 124,7 

Terjatve iz naslova odkupa stanovanj 280 240 116,7 

Skupaj 11.600.280 9.300.240 124,7 

 
Podjetje je imelo na dan 31.12.2008 naslednje kratkoročne depozite: 
 

  Znesek depozita Obrestna mera Zapadlost Tveganje 

ABANKA VIPA 3.500.000 5,75 % LETNO 12.1.2009 Ni 

BANKA CELJE 1.000.000 4,80 % LETNO 2.2.2009 Ni 

ABANKA VIPA 3.500.000 5,10 % LETNO 19.3.2009 Ni 

FACTOR BANKA 1.200.000 5,80 % LETNO  23.3.2009 Ni 

FACTOR BANKA 2.400.000 5,60 % LETNO 31.3.2009 Ni 

Skupaj 11.600.000    
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3.2.1.6.  Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (3.579.144 EUR) 
 

v EUR 
  

31.12.2008 31.12.2007 
Indeks 
08/07 

Terjatve do pravnih oseb 2.808.272 2.351.079 119,4 

Terjatve do upravnikov 473.683 452.000 104,8 

Terjatve do fizičnih oseb 682.767 632.825 107,9 

Terjatve do MOL 566.669 358.387 158,1 

Skupaj 4.531.391 3.794.291 119,4 

 
Konec leta 2008 je popravek vrednosti terjatev izkazan v višini 952.247 EUR, brez neplačane 
okoljske dajatve za onesnaţevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Terjatve niso 
zavarovane.  
 
Preglednica gibanja popravka vrednosti terjatev 

v EUR 
 
 

Začetno stanje 
1.1.2008 

Dokončni 
odpisi 

Plačila 
Oblikovanje 

 popravka vrednosti 
Končno stanje 

31.12.2008 

Popravek vrednosti terjatev 876.811 49.888 130.395 255.719 952.247 

 
Dokončni odpisi terjatev so v glavnem zaradi sklepov sodišč o zaključenih prisilnih 
poravnavah in stečajih, neuspešnih rubeţev na terenu (stranke nimajo rubljivih predmetov) 
in prenizkih terjatev za gospodarno vlaganje izvršb.  
 
Med odprtimi postavkami terjatev do kupcev je največjih šest: 

- terjatve do MOL-a v višini 566.669,09 EUR; od tega nezapadlih terjatev iz naslova 
opravljanja storitev v višini 559.393,79 EUR in zapadlih terjatev za obresti v višini 
3.949,42 EUR, ki še niso poravnane, ter 3.325,88 EUR zapadlih računov, ki so bili 
delno poravnani v obdobju januarju - marec 2009, 

- terjatve do podjetja Publicus d.o.o. v višini 451.393,36 EUR, za katere smo v letih 
2000 in 2003 na sodišču vloţili predloge za izvršbo v višini 213.902 EUR, 148.014,05 
EUR zapadlih terjatev, 89.476,94 EUR je nezapadlih terjatev, ki so bile delno v višini 
75.558,99 EUR poravnane v mesecu januarju in februarju 2009, 

- terjatve do ELEKTRO PRODAJA d.o.o. Ljubljana v višini 342.590,85 EUR, ki so vse 
nezapadle in so poravnane do datuma zapadlosti, 

- terjatve SLOPAK, d.o.o. Ljubljana v višini 167.321,00 EUR, ki so vse nezapadle in so 
poravnane do datuma zapadlosti, 

- terjatve Kliničnega centra Ljubljana v višini 62.904,07 EUR, ki so delno poravnane v 
januarju in februarju 2009, razen zamudnih obresti v višini 12.263,66 EUR, 

- terjatve DARKO d.o.o. Ljubljana v višini 60.292,62 EUR, od tega zapadlo 50.849,79 
EUR, ki so bile delno poravnane v višini 39.016,27 EUR v januarju in februarju 2009.  

 
Na dan 31.12.2008 so se terjatve do kupcev v primerjavi z decembrom 2007 zvišale za    
19,4 %. Nezapadle terjatve so se zvišale za 18,26 %, kar je posledica doseganja višje cene 
pri kupcu Elektro prodaja d.o.o. Ljubljana  za prodano električno energijo, ki jo proizvedemo 
v energetskem objektu na odlagališču Barje.  
 
Konec leta 2008 smo imeli podpisanih 40 pogodb z upravitelji večstanovanjskih zgradb, s 
katerimi si zagotavljamo poravnavo naših terjatev v 100 % višini. Zvišale so se terjatve v 
postopku stečaja ali prisilne poravnave in terjatve v izvršilnem postopku. V letu 2008 smo 
vloţili 85 izvršilnih postopkov za pravne osebe in 183 izvršilnih postopkov za fizične osebe, v 
skupnem znesku 208.218,42 EUR.     
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Struktura poslovnih terjatev po zapadlosti 
v EUR 

  
Nezapadle 

Zapadle 
do 6 mes. 

Zapadle 
nad 6 mes. 

Toţeno 
Stečaji in 
prisilne 

poravnave 
Skupaj 

Terjatve do pravnih oseb 2.050.126 500.262 91.058 511.000 222.494 3.374.940 

Terjatve do upravnikov 402.879 49.311 13.674 7.820 0 473.683 

Terjatve do fizičnih oseb 492.788 83.778 24.941 81.260 0 682.767 

Skupaj 2.945.793 633.351 129.673 600.080 222.494 4.531.391 

 
 

3.2.1.7.  Kratkoročne poslovne terjatve do drugih (628.259 EUR) 
 

v EUR 
  

31.12.2008 31.12.2007 
Indeks 
08/07 

Kratkoročne terjatve do drţave za vstopni DDV 337.866 339.305 99,6 

Kratkoročne terjatve do drţave za DDPO 175.353 0 - 

Terjatve do občin – okoljska dajatev za onesnaţevanje okolja 0 361.017 0,0 

Terjatve do občin - sofinanciranje 20.404 65.374 31,2 

Terjatve za refundacije boleznin, invalidnin in vojnih veţb 12.622 15.997 78,9 

Terjatve iz naslova obresti – od depozitov 58.241 90.907 64,1 

Druge kratkoročne terjatve 23.773 120.243 19,8 

Skupaj 628.259 992.843 66,8 

 
Kratkoročne terjatve do drţave za vstopni DDV sestavljata zahtevka po obračunu DDV za 
meseca november in december 2008 v skupni višini 261.732 EUR in v višini 76.134 EUR 
vstopnega DDV v prejetih računih v mesecu januarju 2009 za opravljene storitve in dobavo 
blaga v decembru 2008. 
 
V skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb je podjetje vplačevalo akontacije 
davka od dohodkov pravnih oseb v skupni višini 483.739 EUR. Obračunani davek je v letu 
2008 niţji od akontiranega, zaradi česar podjetje izkazuje terjatev do Davčne uprave v višini 
175.353 EUR. 

 
 

3.2.1.8.  Denarna sredstva (303.697 EUR) 
 
Na dan 31.12.2008 je podjetje imelo: 

- na transakcijskih računih 51.449 EUR denarnih sredstev, 
- depozit na odpoklic na banki v višini 250.000 EUR.  

Gotovine v blagajni in denar na poti izkazuje podjetje v višini 2.248 EUR. 
 
Podjetje nima odobrenih nobenih samodejnih zadolţitev na transakcijskih računih. 

 
 

3.2.1.9.  Kapital (33.908.868 EUR) 

 
Celotni kapital podjetja na dan 31.12.2008 znaša 33.943.668 EUR in se je v letu 2008 
povečal za 0,3 % zaradi pozitivnega poslovnega rezultata v višini 94.709 EUR. 
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  v EUR 

  31.12.2008 31.12.2007 
Indeks 
08/07 

Osnovni kapital 10.464.965 10.464.965 100,0 

Kapitalske rezerve 18.892.100 18.892.100 100,0 

Rezerve iz dobička 4.461.829 4.037.880 110,5 

- zakonske rezerve 343.963 339.228 101,4 

- druge rezerve iz dobička 4.117.866 3.698.652 111,3 

Čisti poslovni izid poslovnega leta 89.974 419.214 21,5 

Skupaj 33.908.868 33.814.159 100,3 

 

Osnovni kapital Snage Ljubljana znaša 10.464.965 EUR in je vpisan v register pri okroţnem 
sodišču v Ljubljani pod SRG 2007/01196, številka registrskega vloţka 1/07748/00. 
 
Ustanovitelj podjetja je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., druţba za upravljanje in 
gospodarjenje z javnimi podjetji, Ljubljana, Vodovodna cesta 90. 
Na dan 31.12.2007 skupino javnih podjetij JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. tvorijo: 
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o. – obvladujoča druţba, 
- Javno podjetje ENERGETIKA Ljubljana, d.o.o., 
- Javno podjetje VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o., Ljubljana, 
- Javno podjetje LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET d.o.o., Ljubljana, 
- SNAGA Javno podjetje d.o.o., Ljubljana. 
 
Kapitalske rezerve predstavljajo prenos splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala na 
dan 1.1.2006 v višini 18.892.100 EUR, skladno s 15. točko Uvoda v slovenske računovodske 
standarde 2006. 
Zakonske rezerve morajo skupaj s postavkami kapitalskih rezerv (brez kapitalskih rezerv iz 
naslova odprave splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala) dosegati 10 % osnovnega 
kapitala in znašajo 343.963 EUR na dan 31.12.2008. 
Sestojijo se iz oblikovanih zakonskih rezerv preteklih let v višini 339.228 EUR in rezerv iz 
poslovnega leta 2008 v višini 4.735 EUR.   
 
Druge rezerve iz dobička na dan 31.12.2008 znašajo 4.117.866 EUR in so sestavljene: 
- v višini 3.698.652 EUR iz preostankov bilančnih dobičkov preteklih let v obdobju 2002-

2006 in 
- v višini 419.214 EUR bilančnega dobička razporejenega po sklepu skupščine z dne 

6.6.2008 o delitvi bilančnega dobička poslovnega leta 2007.  
 
 

3.2.1.9.1. Čisti poslovni izid poslovnega leta (89.974 EUR) 
 
V poslovnem letu 2008 je Snaga Ljubljana ustvarila celotni dobiček v višini 403.094,71 EUR. 
Obveznost za davek iz dobička je ugotovila v višini 308.385,52 EUR in razporedila v zakonske 
rezerve 4.735,00 EUR.  
 
Preostali del čistega dobička poslovnega leta v znesku 89.974,19 EUR je sestavni del 
bilančnega dobička.  
 
Če bi se splošno prevrednotenje kapitala opravljalo z indeksom rasti cen ţivljenjskih 
potrebščin (2,1 %), pa bi bil izkazani čisti dobiček manjši za 710.097 EUR in bi podjetje 
ugotovilo čisto izgubo v višini 615.388 EUR.  
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3.2.1.10.  Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve (3.291.823 EUR) 
 

v EUR 
  

31.12.2008 31.12.2007 
Indeks 
08/07 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 993.958 965.335 103,0 

Druge rezervacije 1.385.676 645.317 214,7 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 912.189 901.196 101,2 

Skupaj 3.291.823 2.511.848 131,1 

 
Skladno s SRS 10.44. je podjetje na podlagi aktuarskega izračuna oblikovalo rezervacije tudi 
za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.  
 

v EUR 
  

1.1.2008 povečanje poraba odprava 31.12.2008 Tveganje 

Jubilejne nagrade 213.588 43.276 33.862 0 223.002 Ni 

Odpravnine ob upokojitvi 751.747 42.305 23.096 0 770.956 Ni 

Skupaj 965.335 85.581 56.958  993.958  

    

Druge rezervacije predstavljajo rezervacije iz naslova odloţenih prihodkov za stroške 
obratovanja odlagališča po zaprtju za prevzete odpadke iz občin Kamnik, Komenda, Vodice, 
Borovnica, Vrhnika in sestojijo iz: 
- v letih 2004-2007 oblikovanih v višini 505.017 EUR in 
- v letu 2008 oblikovanih v višini 424.710 EUR. 
 
Snaga Ljubljana na podlagi zakonskih in tehničnih izhodišč letno izdeluje program 
oblikovanja in črpanja rezervacij za stroške zapiranja in delovanja odlagališča nenevarnih 
odpadkov Barje po prenehanju odlaganja odpadkov,  ki je opredeljen v poslovnem načrtu 
podjetja. 
 
Med drugimi rezervacijami izkazujemo tudi rezervacije za kočljive pogodbe iz naslova 
obveznosti vloţenih toţb iz preteklih let v višini 455.949 EUR. 
Črpanje teh rezervacij v letu 2008 je bilo v višini 714 EUR, konec leta 2007 pa je stanje 
1.385.676 EUR.  
Načrtovano oblikovanje drugih rezervacij je bilo v višini 432.654 EUR.  
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v skupni višini 912.189 EUR sestojijo iz: 
1.  dolgoročnih rezervacij iz dela cene odvoza odpadkov v letih 1990–1995, ki se črpajo z 

amortizacijo osnovnih sredstev v višini 93.830 EUR, financiranih iz sredstev za investicije. 
Stanje teh rezervacij konec leta 2008 je 556.055 EUR; 

2.  v letih 2002–2008 oblikovanih dolgoročnih rezervacij za osnovna sredstva na dejavnosti  
čiščenja javnih površin za koške ter za opremo in nadstrešnico na storitvi ločenega 
zbiranja odpadkov, financiranih iz proračunskih sredstev MOL-a. V letu 2008 smo jih 
oblikovali v višini 81.430 EUR. Ravno tako so se te rezervacije črpale z obračunano 
amortizacijo v višini 17.828 EUR. Stanje teh rezervacij konec leta 2008 je 200.722 EUR; 

3. prejete drţavne podpore za zaposlene invalide nad kvoto v višini 146.052 EUR, ki  
predstavljajo prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih 
invalidov v podjetju; 

4.  stanje prejete donacije v letu 2008 znaša 9.360 EUR. 
Načrtovano črpanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je bilo v višini 104.777 EUR.  
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3.2.1.11.  Dolgoročne poslovne obveznosti do lokalnih skupnosti (18.992.190 EUR)  
 

Podjetje je s pobrano okoljsko dajatvijo za onesnaţevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 
v letih 2002-2008 in z nepovratnimi sredstvi v letih 2004-2005 pridobilo sredstva za 
financiranje izgradnje IV. in V. odlagalnega polja s pripadajočo opremo odlagališča 
nenevarnih komunalnih odpadkov Barje po posameznih lokalnih skupnostih kot sredstva v 
upravljanju, kar izkazuje istočasno tudi med dolgoročnimi poslovnimi obveznostmi.  
V letu 2007 je MOL s Snago Ljubljana podpisala Pogodbo o prenosu investitorstva in 
zagotavljanju sredstev iz proračuna MOL za postavitev podzemnih zbiralnic in za ureditev 
zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov, kjer je Snaga Ljubljana zadolţena, da izgradi in 
aktivira investicije iz tega naslova kot sredstva v upravljanju. V letu 2008 smo iz tega naslova 
realizirali in izstavili zahtevke v skupni višini 1.045.789 EUR.  
 
Po pogodbi za financiranje izgradnje odlagališča Barje smo po toţbi v letu 2008 s strani MOL 
prejeli namenska sredstva v višini 2.783.153 EUR, kar podjetje tudi izkazuje med 
dolgoročnimi poslovnimi obveznostmi. 
 
Dolgoročne poslovne obveznosti iz naslova sredstev prejetih v upravljanje 

v EUR 

  
31.12.2008 31.12.2007 

Mestna občina Ljubljana 17.611.684 13.804.436 

Brezovica 268.435 268.822 

Dobrova-Polhov Gradec 190.120 190.387 

Dol pri Ljubljani 152.340 152.585 

Horjul 78.712 78.824 

Medvode 482.496 483.234 

Škofljica 208.403 208.736 

Skupaj 18.992.190 15.187.024 

 
 
3.2.1.12.  Kratkoročne finančne obveznosti do podjetij v skupini (550.586 EUR) 
 
Podjetje izkazuje kratkoročno finančno obveznost do JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. 
po posojilni pogodbi z valuto vračila 31.12.2009.  
 

V EUR 

  Pogodba št. 31.12.2008 31.12.2007 Tveganje 

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. 426-P/05 550.586 560.476 Ni 

 

 

3.2.1.13.  Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (1.574.980 EUR) 
 

  v EUR 

 
31.12.2008 31.12.2007 

Indeks 
08/07 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva 449.052 962.232 46,7 

Kratkoročne obveznosti do drugih dobaviteljev 1.125.928 1.010.280 111,5 

Skupaj 1.574.980 1.972.512 79,9 

 
Največji dobavitelji po prometu v letu 2008 so: 

1. PETROL, d.d., Ljubljana v višini 1.495.751 EUR, 
2. EKO PLUS d.o.o., Štore v višini 1.381.067 EUR, 
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3. Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana v višini 713.212 EUR (kot 
podjetje v skupini), 

4. M-U-T MASCHINEN m.b.h., Stockerau, Avstrija v višini 678.915 EUR, 
5. MAN GOSPODARSKA VOZILA SLOVENIJA d.o.o., Ljubljana v višini 648.360 EUR, 
6. KOTO d.d., Ljubljana v višini 619.858 EUR, 
7. SL CONSULT d.o.o., Ljubljana v višini 565.692 EUR, 
8. ATRIK d.o.o., Ljubljana v višini 548.920 EUR, 
9. MAG INTERTRADE d.o.o., Ljubljana v višini 497.271 EUR, 
10. AC INTERCAR d.o.o., Ljubljana v višini 351.032 EUR, 
11. IMP d.o.o., Ljubljana v višini 334.055 EUR. 

 
 
3.2.1.14.  Druge kratkoročne poslovne obveznosti (1.299.956 EUR) 
 

v EUR 
 

31.12.2008 31.12.2007 
Indeks 
08/07 

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 632.491 643.370 98,3 

Kratkoročne obveznosti za okoljsko dajatev 389.418 264.560 147,2 

Druge kratkoročne obveznosti do drţave 277.574 194.334 142,8 

Druge kratkoročne obveznosti 473 29 1631,0 

Skupaj 1.299.956 1.102.293 117,9 

 
 
3.2.2. Izkaz poslovnega izida 
 

3.2.2.1.  Čisti prihodki od prodaje (21.746.992 EUR) 
 

v EUR 
 

Leto 2008 Leto 2007 
Indeks 
08/07 

Prihodki od prodaje storitev 17.175.740 16.780.802 102,4 

Prihodki od prodaje storitev - skupne komunalne storitve 2.844.289 2.614.604 108,8 

Prihodki od  prodaje proizvodov – električna energija 1.726.963 1.255.438 137,6 

Skupaj 21.746.992 20.650.844 105,3 

 
Prihodki od prodaje storitev v glavnem predstavljajo našo dejavnost zbiranja, prevoza in 
odlaganja odpadkov. Prihodki od prodaje storitev – kolektivna komunalna raba pa 
predstavljajo dejavnost čiščenja javnih površin, vključno z urejanjem zelenih površin od 
septembra 2008 dalje, opravljeno za MOL.  
 
 
3.2.2.2. Drugi poslovni prihodki (332.522 EUR)  
 

v EUR 
 

Leto 2008 Leto 2007 
Indeks 
08/07 

Črpanje dolgoročnih obveznosti in PČR  135.600 108.691 124,8 

Drugi poslovni prihodki 196.922 211.707 93,0 

Skupaj 332.522 320.398 103,8 

 
Črpanje sestavlja: 
- črpanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v višini 111.894 EUR, ki predstavlja 

amortizacijo osnovnih sredstev, financiranih iz sredstev za investicije, 
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- črpanje dolgoročnih poslovnih obveznosti za amortizacijo sredstva v upravljanju na 
dejavnosti zbiranja in prevoza odpadkov v višini 23.706 EUR. 
 

Druge poslovne prihodke pa v preteţni meri predstavljajo: 
- prevrednotovalni poslovni prihodki iz naslova terjatev v višini 130.395 EUR, 
- neplačani prispevki od invalidov nad kvoto v višini 23.877 EUR in 
- dobički od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev v višini 32.642 EUR. 
 
 
3.2.2.3. Stroški porabljenega materiala (3.084.260 EUR) 
 
Večji del stroškov materiala se porablja preko zalog materiala.   
 
Pomembnejše vrste stroškov so: 

v EUR 
 

Leto 2008 Leto 2007 
Indeks 
08/07 

Porabljeno pogonsko gorivo 1.027.924 892.404 115,2 

Porabljen material za vzdrţevanje 482.230 394.120 122,4 

Stroški porabljenega materiala 464.710 369.094 125,9 

Odpis posod danih v uporabo 403.352 193.101 208,9 

 
 
3.2.2.4. Stroški storitev (4.874.048 EUR) 
 

Kot stroški sprotnega vzdrţevanja se obravnavajo stroški, ki nastajajo pri obnavljanju 
objektov in opreme, če pri tej obnovi ne prihaja do pomembnih izboljšav oziroma do 
podaljšanja dobe koristnosti celotnega objekta oziroma opreme. 
 
Pomembni stroški storitev so: 

v EUR 
 

Leto 2008 Leto 2007 
Indeks 
08/07 

Stroški uničenja nevarnih odpadkov in oddaje ločenih frakcij 684.200 588.778 116,2 

Storitve za sprotno vzdrţevanje 792.281 521.541 151,9 

Stroški najema delovne sile 104.054 267.110 39,0 

Stroški storitev pri opravljanju dejavnosti 506.783 183.412 276,3 

 

 

3.2.2.4.1. Stroški revizije 
 
V letu 2008 ima podjetje izkazane stroške revizije v višini 18.376 EUR, ki se nanašajo na 
revizijo za leto 2007 v višini 13.096 EUR in 40 % vkalkuliranih stroškov za leto 2008 v višini 
5.280 EUR.  
 
 
3.2.2.5. Stroški dela (9.361.031 EUR) 
 
V skladu z določbami kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti, ki je bila objavljena v 
Uradnem listu RS, št. 42/2004, kolektivne pogodbe Snage Ljubljana, ki je stopila v veljavo 
1.8.2005 in s splošnimi akti podjetja so delovna mesta razvrščena v ustrezni tarifni in plačilni 
razred in ovrednotena z ustreznim koeficientom, ki odraţa razmerje do najenostavnejšega 
dela. Plača zaposlenega je sestavljena iz osnovne plače, dodatka za skupno delovno dobo in 
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za stalnost v podjetju, ostalih dodatkov ter dela plače na podlagi individualno ocenjene 
delovne uspešnosti (od –20 do +30 %). 
 
V skladu s  kolektivno pogodbo Snage Ljubljana zaposlenim pripadajo: 
- dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (10 % za izmensko delo, 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 (Uradni list RS, št. 70/2004) in Aneksom št. 2 k Tarifni prilogi h Kolektivni 
pogodbi komunalnih dejavnosti Uradni list RS, št. 71/2005). Od 1.1.2007 dalje so se skladno 
z Aneksom št. 3 h Kolektivni pogodbi Snage Ljubljana za celotni znesek uskladitve povečale 
osnovne plače zaposlenih. Tako se je zmnoţek 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 2008 znašala 1.287,31 EUR. Vsem zaposlenim je bil v mesecu marcu 
2008 izplačan regres za letni dopust v bruto znesku 939,96 EUR. 
 
Podjetje je v letu 2008 obračunalo za 9.361.031 EUR celotnih stroškov dela. Stroški socialnih 
zavarovanj so znašali 604.330 EUR, stroški pokojninskih zavarovanj 727.206 EUR, od tega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja 125.955 EUR. Drugi stroški dela pa so bili obračunani 
v višini 1.269.364 EUR. 
 

Pomembnejši drugi stroški dela: 
v EUR 

 
Leto 2008 Leto 2007 

Indeks 
08/07 

Regres za letni dopust 423.609 375.467 112,8 

Prevozi na delo in z dela 463.120 429.951 107,7 

Prehrana med delom 348.180 285.820 121,8 

 

Na dan 31.12.2008 je v podjetju sklenjena ena individualna pogodba. Direktor podjetja je 
edini član uprave in prejema plačo na podlagi individualne pogodbe o zaposlitvi, ki jo je z 
njim sklenil Nadzorni svet Holdinga Ljubljana v letu 2002 oziroma ob njegovem ponovnem 
imenovanju dne 16.1.2006 Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JHL. Njegova 
bruto izplačana plača je za leto 2008 znašala 65.315 EUR. Po individualni pogodbi mu 
pripada regres za letni dopust, ki mu je bil izplačan v znesku 939,96 EUR. Za prehrano med 
delom je prejel 739,74 EUR. Skladno s sklepom Sveta ustanoviteljev javnih podjetij 
povezanih v JHL je bila izplačana nagrada v višini 11.133 EUR.  
 
V letu 2008 je 6 članov nadzornega sveta prejelo sejnine v bruto višini 9.453 EUR.  
Podjetje ne izkazuje nobenih terjatev do uprave in nadzornega sveta. 
 
Nihče od zaposlenih v podjetju v letu 2007 ni vloţil 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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3.2.2.6. Amortizacija (3.883.988 EUR) 
 
Podjetje izkazuje: 
- amortizacijo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter naloţbenih 

nepremičnin v lasti podjetja v višini 2.182.169 EUR in 
- amortizacijo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju v lasti 

lokalnih skupnosti v višini 1.701.819 EUR, za neopredmetena in opredmetena osnovna 
sredstva, katerih nakup in gradnja je bila financirana iz okoljske dajatve za 
onesnaţevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in nepovratnih sredstev lokalnih 
skupnosti. 

 
Osnovna sredstva v lasti podjetja: 

v EUR 

   

 Kosmati znesek 
vrednosti 

amortizirljivih 
sredstev 

Popravek 
vrednosti 
 na dan 

1.1.2008 

Amortizacija  
v letu 2008 

Amortizacija 
v letu 2007 

Indeks 
amortiz. 08 
amortiz. 07 

Dolgoročne premoţenjske pravice  677.926 614.197 140.830 26.492 531,6 

Zgradbe in drugi grajeni objekti  27.993.802 21.830.021 638.194 653.642 97,6 

Proizvajalni stroji in naprave 
 

 16.878.525 11.993.687 1.371.541 1.136.047 120,7 

Od tega pomembni proizvajalni stroji in 
naprave : tovornjaki, cisterne in druga 
oprema za opravljanje dejavnosti 

 9.805.884 5.789.882 1.128.007 650.830 173,3 

 
Amortizacijske stopnje, uporabljene v letu 2008, so prikazane ţe v uvodnem delu razkritij pri 
posameznih računovodskih usmeritvah. 
 
Podjetje amortizira svoja sredstva v veliki večini po metodi enakomernega časovnega 
amortiziranja, razen: 
1) za gradbene objekte na I., II. in III. odlagalnem polju na odlagališču Barje (odplinjanje, 
ograja, avtopralnica, garaţa, vrtine), kjer smo ţe v letu 2005 preverili dobo koristnosti in 
določili pospešeno metodo amortizacije.  
 Na podlagi pospešene metode amortizacije objektov na I., II. in III. odlagalnem polju je 

v letu 2008 obračunana amortizacija v višini 376.577 EUR. 

 Za druge objekte, ki smo jim določili dobo uporabnosti do konca leta 2013 oz. 2015, smo 
v letu 2008 obračunali amortizacijo v višini 64.640 EUR. 

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

 Za 1. fazo znaša stopnja amortizacije za leto 2008 za gradbene objekte, ki se nanašajo 
na vse tri faze 8,57 %. Zaradi funkcionalne metode amortizacije IV. in V. odlagalnega 
polja je v letu 2008 obračunana amortizacija v višini 305.991 EUR. 

 Za 2. fazo znaša stopnja amortizacije za leto 2008 za gradbene objekte, ki se nanašajo 
na drugo in tretjo fazo, 10,18 % in za gradbene objekte, ki se nanašajo samo na 2. fazo, 
21,15 %. Obračunana amortizacija za 2. fazo v letu 2008 je v višini 951.191 EUR. 

 
 
3.2.2.7. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih (255.719 EUR) 
 
Prevrednotovalni odhodki pri obratnih sredstvih se nanašajo na oblikovanje popravkov 
vrednosti terjatev. Skladno s Pravilnikom o računovodstvu se za sporne in dvomljive terjatve, 
ki so starejše od 180 dni in za vse terjatve v toţbah in stečajnih postopkih ter prisilnih 
poravnavah, obračuna popravek vrednosti, razen za neplačano okoljsko dajatev.   
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3.2.2.8.  Drugi poslovni odhodki (959.811 EUR) 
 

v EUR 
 

Leto 2008 Leto 2007 
Indeks 
08/07 

Drugi poslovni odhodki 133.157 143.742 92,6 

Dolgoročne rezervacije 826.654 422.722 195,6 

 
Drugi poslovni odhodki vključujejo v glavnem druge dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela 
ali drugih vrst stroškov in dajatve za odpadne vode. 
 
Drugi poslovni odhodki iz naslov dolgoročnih rezervacij vključujejo: 
- stroške rezervacij za stroške obratovanja odlagališča po zaprtju za prevzete odpadke iz 

lokalnih skupnosti, ki niso druţbenice v višini 424.710 EUR, 
- stroške jubilejnih nagrad in odpravnin na podlagi akturskega izračuna na dan 31.12.2008 

v skupni višini 85.581 EUR 
- ter stroške oblikovanja dolgoročnih rezervacij v letu 2008 iz naslova kočljivih pogodb; 

preteţni znesek predstavlja toţbo podjetja Manpower d.o.o. v višini 299.675 EUR. 
 

 

3.2.2.9.  Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (609.392 EUR) 
 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev predstavljajo obresti avista sredstev in depozitov pri 
bankah v skupni višini 558.959 EUR in obračunanih zamudnih obresti iz poslovnih terjatev v 
višini 50.433 EUR. 
 
 
3.2.2.10. Drugi prihodki (182.884 EUR) 
 
Drugi prihodki v višini 116.211 EUR predstavljajo druge neobičajne postavke iz naslova 
plačanih sodnih stroškov in zamudnih obresti pri poplačilu terjatev v sodnih izterjavah.  
 
 
3.2.2.11. Razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah 
 
Splošni stroški so stroški uprave in stroški prodaje. Stroški prodaje obsegajo 90 % stroškov 
avtomatske obdelave podatkov, 39 % stroškov gospodarsko finančnega sektorja, celotne 
prevrednotovalne popravke pri obratnih sredstvih, stroške plačilnega prometa, stroške 
bančnih storitev ter stroške prodajne sluţbe. Ostali splošni stroški so obravnavani kot stroški 
uprave.  
 

v EUR 
 

Leto 2008 Leto 2007 
Indeks 
08/07 

Proizvajalni stroški 18.908.416 16.084.363 117,6 

- javne gospodarske sluţbe 16.186.670 13.668.323 118,4 

- druge gospodarske dejavnosti 2.721.746 2.416.040 112,7 

Stroški uprave 2.431.857 1.874.633 129,7 

- javne gospodarske sluţbe 1.997.861 1.563.642 127,8 

- druge gospodarske dejavnosti 433.996 310.991 139,6 

Stroški prodaje 1.078.581 1.086.802 99,2 

- javne gospodarske sluţbe 877.174 883.356 99,3 

- druge gospodarske dejavnosti 201.407 203.446 99,0 

 Skupaj 22.418.854 19.045.798 117,7 
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3.2.3. Izkaz denarnih tokov 
 
Izkaz denarnih tokov nam prikazuje prejemke in izdatke denarnih sredstev (in njihovih 
ustreznikov), ki jih je podjetje v posameznem obdobju ustvarilo pri poslovanju (ustvarjanju in 
prodajanju proizvodov in storitev), pri naloţbenju (nalaganju finančnih sredstev v investicije 
in finančne naloţbe) 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 pribliţujejo 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 2008 pri 
poslovanju ustvarilo pozitivni finančni izid (prebitek prejemkov pri poslovanju). Pozitiven 
finančni tok pri poslovanju pomeni, da je podjetje s prodajo poslovnih učinkov in storitev 
(brez investiranja in zunanjega financiranja) ustvarilo preseţek denarnih sredstev. 
Povečanje dolgoročnih dolgov izhaja iz namenskih sredstev za postavitev podzemnih zbiralnic 
in ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov (klančin) v višini 1.045.719 EUR. 
 
Iz izkaza denarnih tokov pri poslovanju smo izločili črpanje dolgoročnih pasivnih časovnih 
razmejitev za amortizacijo osnovnih sredstev, financiranih iz sredstev za investicije v višini 
111.894 EUR in amortizacijo osnovnih sredstev v upravljanju na dejavnosti zbiranja in 
prevoza odpadkov v višini 23.706 EUR, prav tako smo izločili oblikovanje popravkov vrednosti 
terjatev v višini 255.719 EUR  ter oblikovanje rezervacij v letu 2008 v višini 826.654 EUR.  
Ker navedene prilagoditve vplivajo v okviru prejemkov oz. izdatkov pri poslovanju, ostaja 
pozitivni prebitek prejemkov pri poslovanju v višini 8.328.933 EUR.  
 
Iz postavke izdatkov za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (izdatki pri naloţbenju) 
ugotovimo, da je podjetje pri investiranju v opredmetena osnovna sredstva porabilo 
5.845.981 EUR, od tega 4.800.262 EUR za lastna osnovna sredstva in 1.045.719 EUR za 
osnovna sredstva v upravljanju. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev so bili 
torej financirani iz prejemkov pri poslovanju. 
 
Tako je podjetje v letu 2008 pri naloţbenju ustvarilo negativni prebitek v višini 8.269.541 
EUR, vključno z izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naloţb v višini 2.300.040 EUR in 
prebitek izdatkov pri financiranju v višini 560.477 EUR. 
 
Sprememba denarnih ustreznikov v letu 2008: 

v EUR 
 

31.12.2008 1.1.2008 Sprememba 

Denarna sredstva na transakcijskih računih 51.449 103.066 -51.617 

Depoziti 250.000 700.000 -450.000 

Gotovina v blagajni 975 730 245 

Denar na poti 1.273 985 288 

 Skupaj 303.697 804.781 -501.084 
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3.2.4. Zabilančna evidenca  
 

Podjetje izkazuje v zabilančni evidenci v višini 1.416.141 EUR prejetih garancij za dobro 
izvedbo poslov dobaviteljev opreme in storitev in izdano garancijo za dobro izvedbo poslov iz 
Koncesijske pogodbe o izvajanju gospodarske javne sluţbe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov v občini Vodice v višini 25.042 EUR (upravičenec garancije: Občina Vodice).  
 
 
3.2.5. Pomembnejši kazalniki poslovanja in finančnega stanja podjetja 
 
Kazalniki poslovanja in finančnega stanja druţbe, ki so izračunani iz podbilance sredstev in 
obveznosti do virov sredstev v lasti podjetja: 
 
 

Kazalniki  
Leto 
2008 

Leto 
2007 

Indeks 
 L.2008 
 L.2007 

1. stopnja lastniškosti financiranja kapital / obveznosti do virov sredstev 0,69 0,76 90,8 

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

0,76 0,83 91,6 

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

0,57 0,58 98,3 

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

0,57 0,58 98,3 

5. koeficient kapitalske pokritosti 
osnovnih sredstev  

kapital / osnovna sredstva (po neodpisani 
vrednosti) 

1,21 1,31 92,4 

6. koeficient neposredne pokritosti 
kratkoročnih obveznosti 

likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti 1,87 2,74 68,2 

7. koeficient pospešene pokritosti 
kratkoročnih obveznosti 

vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih 
terjatev / kratkoročne obveznosti 

4,51 3,81 118,4 

8. koeficient kratkoročne pokritosti 
kratkoročnih obveznosti 

kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti 4,65 3,93 118,3 

9. koeficient gospodarnosti poslovanja poslovni prihodki / poslovni odhodki 0,98 1,10 89,1 

10. koeficient čiste dobičkonosnosti 
kapitala 

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

0,00288 0,05595 5,1 

11. koeficient dividendnosti osnovnega 
kapitala 

vsota dividend za poslovno leto / povprečni 
osnovni kapital 

- - - 

                                                                                                                         
Snaga Ljubljana se v glavnem financira iz lastnih virov, 76 % virov financiranja pa je 
dolgoročnih. Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo 57 % vseh sredstev, dolgoročna 
sredstva pa kar 72 % vseh sredstev, kar hkrati pomeni tudi, da so vsa dolgoročna sredstva 
financirana iz dolgoročnih virov. 
Plačilna sposobnost Snage Ljubljana je bila dobra. Vsi kazalniki presegajo 1 in izkazujejo 
večkratno pokritost kratkoročnih obveznosti tako z likvidnimi kot tudi s kratkoročnimi 
sredstvi. Gospodarnost poslovanja je bila v letu 2008 nekoliko slabša kot v predhodnem letu. 

 
                                                                                                                                       

3.2.6. Odnosi s povezanimi osebami 
 
V poslovnem letu 2008 je Snaga Ljubljana poslovala z JHL in z njo povezanimi druţbami. Pri 
teh poslih Snaga Ljubljana ni bila prikrajšana ali oškodovana. Istočasno poudarjamo, da ni 
bilo dejanj, ki bi jih Snaga Ljubljana storila ali opustila na pobudo ali v interesu JHL ali z njo 
povezanih druţb. Podrobnejši podatki o vrednosti poslov in vsebini poslov z obvladujočo 
druţbo in z njo povezanimi druţbami so predstavljeni tudi v računovodskem delu letnega 
poročila, v kolikor so pomembni. 
 
 



 

SNAGA, d. o. o., Ljubljana                                                                                                             LETNO POROČILO 2008 97 

3.3. Dodatna razkritja na podlagi zahtev SRS 35 
 
 Poslovni izid Snage Ljubljana za leto 2008, razdeljen na del, ki izhaja iz 

opravljanja gospodarskih javnih sluţb in del, ki izhaja iz opravljanja drugih 
dejavnosti 
 

Zneski v EUR 

  
Snaga, d.o.o., 

Ljubljana 
Gospodarske 
javne sluţbe 

Druge 
dejavnosti 

1. Čisti prihodki od prodaje 21.746.992 16.862.600 4.884.392 

b) 
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim podjetjem 
doseţeni z opravljanjem gospodarske javne sluţbe 

16.194.289 16.194.289 0 

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

5.543.208 660.965 4.882.243 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 9.495 7.346 2.149 

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

332.522 246.492 86.030 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 7.958.308 6.909.234 1.049.074 

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

3.084.260 2.774.037 310.223 

b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji 4.874.048 4.135.197 738.851 

6. Stroški dela 9.361.031 8.621.481 739.550 

a) Stroški plač 6.760.131 6.204.979 555.152 

b) Stroški socialnih zavarovanj  1.331.536 1.218.882 112.654 

b.1) Stroški pokojninskih zavarovanj 727.206 668.465 58.741 

b.2) Drugi stroški socialnih zavarovanj 604.330 550.417 53.913 

c) Drugi stroški dela 1.269.364 1.197.620 71.744 

7. Odpisi vrednosti 4.139.707 3.056.637 1.083.070 

a) Amortizacija  3.883.988 2.848.599 1.035.389 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 255.719 208.038 47.681 

8. Drugi poslovni odhodki 959.811 474.355 485.456 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  959.811 474.355 485.456 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 609.392 213.222 396.170 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 609.392 213.222 396.170 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 27.737 18.612 9.125 

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od druţb v skupini 27.737 18.612 9.125 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 182 120 62 

b) 
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih 
obveznosti 

182 120 62 

15. Drugi prihodki  182.884 165.562 17.322 

16. Drugi odhodki 21.919 15.174 6.745 

17. Davek iz dobička 308.386 4.040 304.346 

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

94.709 -1.611.777 1.706.486 
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Poslovni izid po dejavnostih za leto 2008 
Zneski v EUR 

  
Zbiranje in 

prevoz kom. 
odpadkov 

Odlaganje 
komunalnih 
odpadkov 

Urejanje in 
čiščenje 

občinskih cest 

Urejanje 
javnih 

sanitarij 

Odlaganje 
nekomunalnih 

odpadkov 

Proizvodnja 
električne 
energije 

Plakatiranje SNAGA, d.o.o. 

1. Čisti prihodki od prodaje 10.365.818 3.733.855 2.488.628 274.298 3.036.381 1.765.613 82.398 21.746.992 

b) 
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu drugim 
podjetjem doseţeni z opravljanjem GJS 

9.956.066 3.650.216 2.319.763 268.244 0 0 0 16.194.289 

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

405.215 81.996 167.820 5.934 3.035.045 1.764.836 82.362 5.543.208 

d) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 4.538 1.642 1.045 121 1.335 778 36 9.495 

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

141.822 78.953 25.089 629 64.207 17.020 4.803 332.522 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 4.134.508 1.722.564 981.177 70.984 723.565 313.325 12.183 7.958.308 

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

2.043.907 405.804 300.904 23.423 170.458 133.404 6.360 3.084.260 

b) Stroški storitev povezani z drugimi podjetji 2.090.602 1.316.760 680.273 47.561 553.107 179.921 5.823 4.874.048 

6. Stroški dela 5.736.542 1.095.009 1.486.293 303.636 459.960 256.803 22.788 9.361.031 

a) Stroški plač 4.094.103 819.529 1.079.919 211.428 344.244 194.263 16.645 6.760.131 

b) Stroški socialnih zavarovanj  805.680 164.126 207.097 41.979 68.941 40.430 3.282 1.331.536 

b.1 Stroški pokojninskih zavarovanj 446.207 85.801 112.550 23.906 36.041 20.944 1.756 727.206 

b.2 Drugi stroški socialnih zavarovanj 359.472 78.325 94.547 18.073 32.901 19.486 1.526 604.330 

c) Drugi stroški dela 836.760 111.353 199.277 50.230 46.774 22.110 2.860 1.269.364 

7. Odpisi vrednosti 1.130.662 1.639.610 269.236 17.129 709.203 362.914 10.954 4.139.707 

a) Amortizacija  978.552 1.587.517 265.696 16.834 666.838 361.234 7.317 3.883.988 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 152.110 52.094 3.540 295 42.364 1.680 3.637 255.719 

8. Drugi poslovni odhodki 174.634 63.502 231.583 4.636 456.833 5.499 23.124 959.811 

b) Drugi poslovni odhodki povezani z drugimi podjetji  174.634 63.502 231.583 4.636 456.833 5.499 23.124 959.811 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 29.201 173.651 10.336 35 271.944 121.669 2.556 609.392 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 29.201 173.651 10.336 35 271.944 121.669 2.556 609.392 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 6.881 11.221 510 0 9.125 0 0 27.737 

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od druţb v skupini 6.881 11.221 510 0 9.125 0 0 27.737 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 72 24 24 1 20 41 0 182 

b) Fin.odh. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv. 72 24 24 1 20 41 0 182 

15. Drugi prihodki  125.517 17.279 22.446 320 14.052 3.174 96 182.884 

16. Drugi odhodki 5.364 8.291 1.519 0 6.742 2 1 21.919 

17. Davek iz dobička 0 4.040 0 0 170.506 131.033 2.806 308.386 

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

-526.304 -540.524 -423.843 -121.107 850.631 837.860 17.996 94.709 
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 Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov ter sredstev in obveznosti do 
njihovih virov na posamezne dejavnosti 

 
Snaga Ljubljana je skladno z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem 
evidentiranju različnih dejavnosti in Energetskim zakonom sprejela Pravilnik o sodilih za 
razporejanje prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih 
dejavnostih (v nadaljevanju Pravilnik), ki je stopil v veljavo s 1.1.2008. Ustreznost Pravilnika 
je preverila revizijska druţba KPMG Slovenija, d.o.o., skladno z Energetskim zakonom pa je 
Javna agencija RS za energijo sodila tudi potrdila. 
 
Pravilnik ureja pravila delitve prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev 
na posamezne dejavnosti izvajanja gospodarskih javnih sluţb in drugih dejavnosti, s čimer bo 
Snaga Ljubljana zagotovila uporabo enotnih računovodskih opredelitev v daljšem časovnem 
obdobju. 
 
 
Večji del prihodkov in odhodkov ter sredstev in obveznosti do njihovih virov se na 
posamezno dejavnost ugotavlja in razporeja neposredno na izvoru, preostalo pa se na 
posamezno dejavnost razporedi na podlagi opredeljenih sodil, ki so v letu 2008 znašala: 

 
v %                                                                                                                                       

  
Zbiranje in 

prevoz kom. 
odpadkov 

Odlaganje  
odpadkov 

(GJS+DGD) 

Urejanje in 
čiščenje 

občinskih cest 

Urejanje 
javnih 

sanitarij 

Proizvodnja 
električne 
energije 

Plakatiranje 

1. Neposredni prihodki od prodaje 47,79 31,36 11,01 1,27 8,19 0,38 

2. Prosti denarni tok 0,00 77,89 0,00 0,00 21,68 0,43 

3. Opredmetena osnovna sredstva 21,57 66,72 3,44 0,38 7,74 0,15 

4. Št. opravljenih ur - remont 75,52 7,65 16,77 0,01 0,04 0,01 

 
 
Za razdelitev prihodkov in odhodkov ter sredstev in obveznosti do njihovih virov dejavnosti 
odlaganja odpadkov na dejavnosti GJS in DGD so v letu 2008 uporabljena naslednja sodila:  
 

                          v % 

  
Odlaganje komunalnih 

odpadkov - GJS 
Odlaganje nekomunalnih 

odpadkov - DGD 

1. Prihodki  od prodaje storitev  55,15 44,85 

2. Masa odpadkov 70,42 29,58 

3. Prosti denarni tok 38,61 61,39 
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 Bilanca stanja sredstev po SRS 35 in obveznosti do njihovih virov za posamezne dejavnosti     
 
V skladu s SRS 35.34. smo izdelali bilanco stanja tako, da smo sredstva in obveznosti v večji meri prisodili posameznim dejavnostim neposredno, 
ostale postavke pa na podlagi sodil, ki so pojasnjena ţe pri izdelavi bilance stanja po SRS 35.   
 

v EUR 

 
 

 31.12.2008 
Urejanje in 

čiščenje 
občinskih cest 

Urejanje 
javnih 

 sanitarij 

Zbiranje in prevoz 
komunalnih 
odpadkov 

Odlaganje 
komunalnih 
odpadkov 

Druge 
gospodarske 
dejavnosti 

 SREDSTVA 59.775.698 1.874.260 206.270 12.181.061 27.120.702 18.393.405 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 43.073.598 1.353.599 148.664 10.215.224 19.894.623 11.461.488 

I. Neopredmetena dolg. sredstva in dolgoročne AČR 641.547 69.608 8.030 303.513 145.225 115.171 

II. Opredmetena osnovna sredstva 38.744.874 1.240.504 135.618 9.722.951 17.343.932 10.301.869 

III. Naloţbene nepremične 3.686.557 43.487 5.016 188.760 2.405.156 1.044.138 

IV. Dolgoročne finančne naloţbe 620 0 0 0 310 310 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 16.626.613 514.183 56.826 1.924.260 7.210.244 6.921.100 

II. Zaloge 498.621 9.875 4.245 436.461 31.418 16.622 

III. Kratkoročne finančne naloţbe 11.600.280 0 0 0 5.808.260 5.792.020 

IV.   Kratkoročne poslovne terjatve 4.224.015 504.308 52.581 1.487.799 1.218.088 961.239 

V. Denarna sredstva 303.697 0 0 0 152.478 151.219 

C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 75.487 6.478 780 41.577 15.835 10.817 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 59.775.698 587.456 -244.789 8.751.791 27.225.284 23.455.956 

A. KAPITAL 33.908.868 -522.916 -376.292 2.982.357 15.719.592 16.106.127 

I. Vpoklicani kapital 10.464.965 308.716 42.907 1.611.605 5.341.437 3.160.300 

II. Kapitalske rezerve 18.892.100 557.317 77.458 2.909.383 9.642.743 5.705.199 

III. Rezerve iz dobička 4.461.829 -965.106 -375.550 -1.012.327 1.275.998 5.538.814 

V. Čisti poslovni izid poslovnega leta 89.974 -423.843 -121.107 -526.304 -540.586 1.701.814 

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR 3.291.823 436.219 49.278 860.818 1.342.793 602.715 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 18.992.190 294.457 36.738 3.550.011 9.050.853 6.060.131 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 3.577.053 379.088 45.411 1.355.854 1.110.675 686.025 

D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 5.764 608 76 2.751 1.371 958 

 Obveznosti po SRS 35 5. 167.133 1.286.804 451.059 3.429.270   

 Terjatve po SRS 35 5.167.133    104.582 5.062.551 
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 Pregled neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, ki se uporabljajo neposredno za posamezne GJS in za druge 
dejavnosti na dan 31.12.2008      

 
V skladu s SRS 35.34. smo izdelali preglednico neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev tako, da smo sredstva v večji meri prisodili 
posameznim dejavnostim neposredno, ostale postavke pa na podlagi sodil, ki so pojasnjena ţe pri izdelavi bilance stanja po SRS 35. 
 

v EUR 

 31.12.2008 
Urejanje in  

čiščenje 
občinskih cest 

Urejanje 
javnih 

sanitarij 

Zbiranje in prevoz 
komunalnih 
odpadkov 

Odlaganje 
komunalnih 
odpadkov 

Druge 
gospodarske 
dejavnosti 

NABAVNA VREDNOST       

Neopredmetena osnovna sredstva 1.366.696 91.385 10.541 560.492 445.861 258.417 

Zemljišča 12.567.812 114.674 60.080 1.080.498 7.911.589 3.400.971 

Zgradbe 40.293.538 450.950 527.870 4.308.796 23.694.863 11.311.059 

Oprema 23.885.914 2.525.062 31.927 12.667.027 3.904.380 4.757.518 

Naloţbene nepremičnine 5.785.404 274.570 31.671 1.191.798 2.868.661 1.418.704 

Skupaj nabavna vrednost 83.899.364 3.456.641 662.089 19.808.611 38.825.354 21.146.669 

POPRAVEK VREDNOSTI       

Neopredmetena osnovna sredstva 726.019 21.869 2.522 257.395 300.842 143.391 

Zemljišča 0 0 0 0 0 0 

Zgradbe 28.000.148 317.183 463.060 1.894.832 17.548.170 7.776.903 

Oprema 13.830.640 1.534.988 21.447 8.188.565 2.074.277 2.011.363 

Naloţbene nepremičnine 2.098.847 231.083 26.655 1.003.038 463.505 374.566 

Skupaj popravek vrednosti 44.655.654 2.105.123 513.684 11.343.830 20.386.794 10.306.223 

NEODPISANA VREDNOST       

Neopredmetena osnovna sredstva 640.677 69.516 8.019 303.097 145.019 115.026 

Zemljišča 12.567.812 114.674 60.080 1.080.498 7.911.589 3.400.971 

Zgradbe 12.293.390 133.767 64.810 2.413.964 6.146.693 3.534.156 

Oprema 10.055.274 990.074 10.480 4.478.462 1.830.103 2.746.155 

Naloţbene nepremičnine 3.686.557 43.487 5.016 188.760 2.405.156 1.044.138 

Skupaj neodpisana vrednost 39.243.710 1.351.518 148.405 8.464.781 18.438.560 10.840.446 
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 Podbilanca stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev v upravljanju 
lokalnih skupnosti 

 
Z vsemi lokalnimi skupnostmi, ki odlagajo odpadke na odlagališču Barje, so podpisane 
pogodbe o ravnanju z okoljsko dajatvijo za onesnaţevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. 
Z občinami druţbenicami JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., so podpisane dolgoročne 
pogodbe, občine Kamnik, Komenda, Vodice, Ig in Velike Lašče okoljsko dajatev nakazujejo 
občinam druţbenicam. 
 
Podbilanca stanja sredstev in obveznosti v točki c. med sredstvi izkazuje; 

- obračunano amortizacijo v višini 5.458.237 EUR, za kar podjetje v letih 2005-2008 ni 
črpalo dolgoročnih obveznosti do lokalnih skupnosti in  

- namenska sredstva MOL nakazana v letu 2008 v višini 2.783.153 EUR. 
 
 
 Pregled oblikovanja in črpanja virov sredstev za investicije v osnovna sredstva 

v upravljanju lokalnih skupnosti 
 

v EUR 

 
Leto 2008 

ZAČETNO STANJE PROSTIH VIROV SREDSTEV na dan 1.1.2008 3.780.124 

  

POVEČANJE VIROV SREDSTEV  

Obračunani stroški amortizacije v letu 2007 1.701.819 

Zahtevki za sredstva po pogodbi za namenska sredstva 1.045.719 

Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 0 

  

ZMANŠANJE VIROV SREDSTEV  

Poraba za investicije -1.045.719 

Črpanje dolgoročnih obveznosti za amortizacijo (na dejavnosti zbiranja in prevoza odp.)  -23.706 

  

PROSTI VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJE na dan 31.12.2008 5.458.237 

                                                                                                                                                   
 
Skladno s Pogodbo o sofinanciranju nadgradnje RCERO z dne 21.6.2006 so se občine 
soinvestitorke zavezale, da bodo vso pobrano okoljsko dajatev vloţile v izgradnjo regijskega 
centra. Tako se okoljska dajatev iz leta 2007 v skupnem znesku 1,9 mio EUR in dajatev iz 
leta 2008 v skupnem znesku 1,8 mio EUR nahaja na računih lokalnih skupnosti in bo skladno 
z realizacijo, predvideno v Načrtih razvojnih programov, porabljena za investiranje RCER-a.     
 
Tako so se v letu 2008 kot viri financiranja investicij v osnovna sredstva lokalnih skupnosti 
oblikovala le namenska sredstva MOL-a za postavitev podzemnih zbiralnic in ureditev 
zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov (klančin) v skupni višini 1.045.719 EUR.  
Poleg tega je podjetje v letu 2008 iz naslova zbranih sredstev amortizacije povečalo 
razpoloţljive vire sredstev v upravljanju v višini 1.678.113 EUR. Obračunana amortizacija je 
bila v višini 1.701.819 EUR, črpanje pa le v višini 23.706 EUR. 
 
Vsa sredstva, ki so bila zbrana tekom leta 2008, izkazujemo med opredmetenimi osnovnimi 
sredstvi v gradnji in izdelavi, skupaj z vloţenimi sredstvi v izgradnjo odlagališča Barje in 
pripadajočo opremo in dolgoročne premoţenjske pravice. 
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 Podbilanci stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev  
 
Bilanca stanja javnega podjetja predstavlja seštevek podbilance sredstev javnega podjetja in 
obveznosti do njihovih virov ter podbilance sredstev v upravljanju in obveznosti do njihovih 
virov, pri čemer so razmerja med obema podbilancama izključena. Podbilanca sredstev v 
upravljanju in obveznosti do njihovih virov je prikazana ločeno za vsako občino posebej za 
osnovna sredstva, ki so v upravljanju pri javnem podjetju. Podbilanca sredstev javnega 
podjetja in obveznosti do njihovih virov pa omogoča vpogled v dejansko finančno stanje 
javnega podjetja.  
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 Podbilanca stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev v upravljanju lokalnih skupnosti na dan 31.12.2008 
 

v EUR 

   MOL BREZOVICA 
DOBROVA-

POLH.GRADEC 
DOL HORJUL MEDVODE ŠKOFLJICA Skupaj 

 SREDSTVA 17.611.684 268.435 190.120 152.340 78.712 482.496 208.403 18.992.190 

A. Dolgoročna sredstva 9.911.054 162.289 113.974 93.775 47.389 294.985 127.334 10.750.800 

I. Neopredmetena osnovna sredstva 2.480 62 46 31 19 97 46 2.781 

1. Dolgoročne premoţenjske pravice 2.480 62 46 31 19 97 46 2.781 

II. Opredmetena osnovna sredstva 9.908.574 162.227 113.928 93.744 47.370 294.888 127.288 10.748.019 

1. Zemljišča in zgradbe 5.958.559 109.801 77.882 61.981 32.174 197.255 85.266 6.522.918 

a) Zgradbe 5.958.559 109.801 77.882 61.981 32.174 197.255 85.266 6.522.918 

2. Proizvajalne naprave in stroji 2.684.951 43.932 30.551 25.905 12.859 82.431 35.358 2.915.987 

3. Predujmi 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.  Opredmetena osnovna sredstva v gradnji  in izdelavi 1.265.064 8.494 5.495 5.858 2.337 15.202 6.664 1.309.114 

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

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

7.700.630 106.146 76.146 58.565 31.323 187.511 81.069 8.241.390 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 17.611.684 268.435 190.120 152.340 78.712 482.496 208.403 18.992.190 

A. Dolgoročne poslovne obveznosti 17.611.684 268.435 190.120 152.340 78.712 482.496 208.403 18.992.190 

2. 
Dolgoročne poslovne obveznosti za nabavo 
opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju 

17.611.684 268.435 190.120 152.340 78.712 482.496 208.403 18.992.190 

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

C. 
Obveznosti iz naslova uporabe sredstev v lasti javnega 
podjetja za financiranje sredstev  LS v upravljanju 

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

  31.12.2008 31.12.2007 Indeks 

 SREDSTVA 49.024.898 44.311.476 110,6 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 32.322.798 29.526.686 109,5 

I. Neopredmetena dolg. sredstva in dolgoročne AČR 638.766 64.450 991,1 

1. Dolgoročne premoţenjske pravice  637.896 63.729 1001,0 

5. Druge dolgoročne časovne razmejitve 870 721 120,7 

II. Opredmetena osnovna sredstva 27.996.855 25.743.216 108,8 

1. Zemljišča in zgradbe 18.338.284 18.731.593 97,9 

a) Zemljišča  12.567.812 12.564.812 100,0 

b) Zgradbe  5.770.472 6.163.781 93,6 

2. Proizvajalne naprave in stroji  7.120.302 4.867.144 146,3 

3. Druge naprave in oprema  18.985 17.694 107,3 

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo  2.519.284 2.126.785 118,5 

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi  2.519.284 2.126.785 118,5 

III. Naloţbene nepremičnine 3.686.557 3.718.161 99,2 

IV. Dolgoročne finančne naloţbe 620 859 72,2 

2. Dolgoročna posojila 620 859 72,2 

b) Dolgoročna posojil drugim 620 859 72,2 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 16.626.613 14.467.672 114,9 

II. Zaloge 498.621 452.328 110,2 

1. Material  498.621 452.328 110,2 

III. Kratkoročne finančne naloţbe 11.600.280 9.300.240 124,7 

2. Kratkoročna posojila 11.600.280 9.300.240 124,7 

b) Kratkoročna posojila drugim 11.600.280 9.300.240 124,7 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 4.224.015 3.910.323 108,0 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do druţb v skupini 16.612 16.969 97,9 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  3.579.144 2.900.511 123,4 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 628.259 992.843 63,3 

V. Denarna sredstva  303.697 804.781 37,7 

C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  75.487 317.118 23,8 

Č. Terj. iz naslova upor.sred.v podj. za financ.sr. v upravljanju 0 0 0 

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 49.024.898 44.311.476 110,6 

A. KAPITAL 33.908.868 33.814.159 100,3 

I. Vpoklicani kapital 10.464.965 10.464.965 100,0 

1. Osnovni kapital  10.464.965 10.464.965 100,0 

II. Kapitalske rezerve 18.892.100 18.892.100 100,0 

III. Rezerve iz dobička  4.461.829 4.037.880 110,5 

1. Zakonske rezerve 343.963 339.228 101,4 

5. Druge rezerve iz dobička  4.117.866 3.698.652 111,3 

V. Čisti poslovni izid poslovnega leta  89.974 419.214 21,5 

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR 3.291.823 2.511.848 131,1 

1. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 993.958 965.335 103,0 

2. Druge rezervacije 1.385.676 645.317 214,7 

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 912.189 901.196 101,2 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 522.849 0,0 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 522.849 0,0 

1. Dolgoročne finančne obveznosti do druţb v skupini 0 522.849 0,0 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 3.577.053 3.682.461 97,1 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 550.586 560.476 98,2 

1. Kratkoročne finančne obveznosti do druţb v skupini 550.586 560.476 98,2 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 3.026.467 3.121.985 96,9 

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do druţb v skupini 151.239 46.681 324,0 

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 1.575.272 1.972.512 79,9 

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 0 499 0,0 

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.299.956 1.102.293 117,9 

D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 5.764 35 16468,6 

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

8.241.390 3.780.124 144,4 
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3.4. Izjava direktorja 
 

Direktor podjetja potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov, končanih na dan 

31.12.2008, dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da so v skladu z   

ZGD-1 in Slovenskimi računovodskimi standardi (2006). 

 

Direktor izjavlja, da v celoti potrjuje Letno poročilo za leto 2008 in s tem poslovno poročilo za 

leto 2008, računovodske izkaze prikazane v pričujočem letnem poročilu ter pripadajoča 

pojasnila na straneh od 69 do 105. 
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3.5. Poročilo neodvisnega revizorja 

 

 


