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UVOD   

1.1 UVODNA PREDSTAVITEV PODJETJA   

 

1.1.1 OSNOVNI PODATKI O PODJETJU  

 
Polni naziv družbe Javno podjetje Prlekija d.o.o.  
Skrajšani naziv družbe JP Prlekija d.o.o. 
Naslov in sedež Babinska cesta 2 A, 9240 Ljutomer, 
Telefon (02) 585 82 40 
Faks (02) 585 82 48 
Elektronska pošta info@jp-prlekija.si 

Davčna številka 34813144 
ID št. za DDV SI34813144 
Matična številka 3637905000 
Standardna klasifikacija 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 
Transakcijski račun SI56 3300 0000 3716 255  
Direktor mag. Artur Racman, univ. dipl. biol. 
Osnovni kapital 200.000,00 EUR 
Vpis v register Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v 

Murski Soboti pod opr. št. Srg 2009/30429 z dne 26.10.2009, 
kot družba z omejeno odgovornostjo 

1.1.2 ORGANIZIRANOST IN DEJAVNOSTI, KI JIH OPRAVLJA PODJETJE  

 
Javno podjetje Prlekija d.o.o., je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo, ki opravlja 

dejavnosti na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (Ur. l. RS, št. 81/2016).  
Javno podjetje izvaja obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, in sicer: 

• obvezno občinsko gospodarsko javno službo oskrba s pitno vodo na območju občin Apače, 
Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej, 

• obvezno občinsko gospodarsko javno službo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju občin Apače, Križevci, Ljutomer, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in 
Veržej,  

Javno podjetje izvaja obvezne občinske gospodarske javne službe skladno z odlokom, sprejetim za 
posamezno gospodarsko javno službo v posamezni občini in na podlagi pogodb, ki jih sklene z občinami 
za namene izvajanja gospodarskih javnih služb in najema gospodarske javne infrastrukture.  

Glavna dejavnost podjetja je zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, druge dejavnosti so še 
ravnanje z odplakami, raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 
ter oglaševanje in raziskovanje trga. 

Poleg obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, oskrbe s pitno vodo in odvajanja 
ter čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, opravlja javno podjetje tudi vse druge posle, ki 
so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti, oziroma, ki pripomorejo k izvajanju občinskih 
gospodarskih javnih služb, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti. Javno podjetje izvaja 
tudi druga javna pooblastila, ki so mu dana s predpisi, ki jih sprejmejo pristojni organi ustanoviteljic. 

Javno podjetje izvaja za potrebe občin ustanoviteljic naslednje strokovno-tehnične, organizacijske 
in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb: 

• sodeluje pri razvoju, načrtovanju in pospeševanju gospodarskih javnih služb, 

• podaja predloge ustanoviteljicam za investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in 
napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb. 

mailto:info@ksp-ljutomer.si
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Javno podjetje upravlja gospodarsko javno infrastrukturo skladno s predpisi o ravnanju s stvarnim 
premoženjem občin in predpisi o izvajanju posamezne gospodarske javne službe in ima skladno s 
predpisi, ki urejajo graditev objektov, izvaja naslednja javna pooblastila: 

• daje mnenja, določa pogoje in daje soglasja k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti 
zadevajo gospodarsko javno infrastrukturo,  

• daje predpisana soglasja za priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo. 
Javno podjetje na podlagi predpisov, ki urejajo geodetsko dejavnost, vzpostavlja, vodi in vzdržuje 

posamezne katastre gospodarske javne infrastrukture za ustanoviteljice, za katere izvaja gospodarske 
javne službe. 

Ustanoviteljice lahko javno podjetje pooblastijo ali mu naročijo, neposredno ali z javnim naročilom, 
vodenje in/ali izvajanje investicijskih ali investicijsko-vzdrževalnih del na gospodarski javni infrastrukturi. 

1.1.3 ORGANIGRAM PODJETJA  

 

 
 

PODROČJE SPLOŠNIH ZADEV PODROČJE FINANC IN RAČUNOVODSTVA PODROČJE KONTROLINGA IN RAZVOJA TEHNIČNO OPERATIVNO PODROČJE

 

Direktor VII
i.p. 

Svetovalec za pravne, 
splošne, upravne in 
kadrovske zadeve

Tehnolog za področje 
oskrbe s pitno vodo

Tehnični svetovalec za 
javno infrastrukturo, 
razvoj, investicije in 
upravljavski nadzor

Tehnični svetovalec za 
pripravo  dela, kalku-
lacije, cene in tarife, 
ter obračun storitev

Finančni svetovalec za 
plane in poročila ter 
elaborate in cene 
javnih služb

Sistemski inženir za 
razvoj IT, obdelavo 
podatkov in kataster

Poslovni sekretar Knjigovodja, finančno 
knjigovodski referent, 
referent za obračun

Komunalni in  materi-
alni tehnik, nabavni 
referent, skladiščnik

Delovodja Skupinovodja, strojni 
tehnik, nadomestni 
delovodja

Monter in vzdrževalec 
naprav ter inštalacij 
odvajanja in čiščenja

Čistilec poslovnih 
prostorov

Vodja Področja 
financ in 
računovodstva 

Vodja Področja   
kontrolinga in razvoja 

Vodja Tehnično 
operativnega področja 

Inštalater in monter 
vodovodnih naprav ter 
inštalacij 

Inštalater in monter 
naprav ter inštalacij 
odvajanja in čiščenja

Skrbnik katastra
javne infrastrukture, 
vodo- merov in 
hidrantov

Voznik-strojnik, 
vzdrževalec, objektov in 
naprav

Tehnolog za področje 
odvajanja in čiščenja 
odpadne vode 

Inženir za elektro 
naprave, telemetrijo  
in komunikacije

Monter in vzdrževalec 
vodovodnih naprav ter 
inštalacij

Elektroinštalater, 
vzdrževalec  elektro  
naprav in instalacij 

Referent za pripravo 
podatkov, kontrolo in 
računovodenje

Zidar, pomožni delavec
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1.1.4 UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA, ORGANI TER NJIHOVA SESTAVA IN PRISTOJNOSTI   

Organi občin ustanoviteljic: 
 
 

➢ Občinski sveti občin ustanoviteljic javnega podjetja 
➢ Svet ustanoviteljic javnega podjetja – skupni organ občin ustanoviteljic 

 
Organi družbe: 
 

➢ Skupščina javnega podjetja 
➢ Direktor javnega podjetja 
 

Občinski sveti občin ustanoviteljic javnega podjetja 
Skladno z določili Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. in drugimi predpisi, o 

posameznih zadevah odločajo občinski sveti.  
 
Svet ustanoviteljic javnega podjetja 

Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v Javnem podjetju Prlekija d.o.o. in za usklajevanje 
odločitev občinskih svetov v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, so občine ustanoviteljice ustanovile 
skupni organ občin, imenovan Svet ustanoviteljic.  

Svet ustanoviteljic opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile, sestavljajo pa 
ga župani občin ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o..  
 
Skupščina javnega podjetja 

Skladno z določili veljavnih predpisov ima podjetje skupščino, ki jo sestavljajo člani – predstavniki 
ustanoviteljic, ki izmed sebe izvolijo predsednika.  Župan vsake občine ustanoviteljice imenuje in 
razrešuje po enega člana skupščine in njegovega namestnika. Člani skupščine in njihovi namestniki se 
imenujejo izmed zaposlenih uslužbencev občinske uprave posamezne občine ustanoviteljice ali izmed 
drugih oseb. 

Predsednik skupščine zastopa družbo v razmerju do direktorja družbe in organov družbe, kolikor ni 
za posamezen primer določeno drugače. 

Mandat članov skupščine in njihovih namestnikov traja štiri leta, vezan pa je na članstvo v občinskem 
svetu ali delu občinske uprave, oziroma je mandat vezan na mandat župana. 
 
Direktor javnega podjetja 

Direktor je poslovodni organ javnega podjetja, katerega pristojnosti so določene v veljavnih splošnih 
predpisih, v odloku o ustanovitvi javnega podjetja in v drugih aktih. 

 

1.2 IZJAVA O UPRAVLJANJU 
 

Poslovodstvo družbe Javno podjetje Prlekija d.o.o., v skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o 
gospodarskih družbah (ZGD-1), daje izjavo o upravljanju družbe za poslovno leto 2021. 
 

V družbi Javno podjetje Prlekija d.o.o. se ne uporablja poseben kodeks upravljanja. 
Družba pri svojem delu spoštuje določbe zakonodaje, predpisov in priporočil dobre prakse. Uprava je 
odgovorna za ustrezno računovodsko poročanje, vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov 
za zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili, 
izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in 
Slovenskimi računovodskimi standardi. V povezavi s postopkom računovodskega poročanja je posebna 
pozornost namenjena sistemu notranjih kontrol ter upravljanju tveganj.  
 

Glavne značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom 
računovodskega poročanja 
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V skladu z usmeritvami in politiko družbe poteka sistem notranjih kontrol v družbi. S tem družba nadzira 
tveganja povezana z računovodskim poročanjem. Namen notranjih kontrol je zagotoviti učinkovitost in 
uspešnost delovanja, zanesljivost računovodskega poročanja in skladnost z veljavnimi zakoni ter drugimi 
zunanjimi in notranjimi predpisi.  
 
Pravilnost, popolnost in resničnost računovodskega poročanja zagotavljamo z izvajanjem notranjih 
kontrol na vseh področjih evidentiranja in nadziranja poslovnih dogodkov ter na podlagi razmejenih 
dolžnosti in odgovornosti.  
 
Poleg tega potekajo notranje kontrole v smislu kontrole usklajenosti podatkov  posameznih programov 
s podatki v glavni knjigi ter:  

- z usklajevanjem postavk s kupci in dobavitelji,  
- s kontrolo popolnosti zajemanja podatkov, ki obsega preverjanje ali so vsi poslovni 

dogodki nesporni, ali so odobreni s strani pooblaščene osebe, ali so vsi poslovni dogodki 
pravočasno knjiženi, v pravilnih zneskih in pravilno kontirani, 

- kontrola pravilnosti računovodskih podatkov, v okviru katere sodi preverjanje mesečnih 
uskladitev prometa in stanj med pomožnimi knjigami, analitičnimi evidencami in glavno 
knjigo ter kontrola izvajanja letnega popisa (inventura) stanja sredstev in obveznosti do 
njihovih virov in uskladitev stanj po  knjigah z dejanskim stanjem, ugotovljenim s 
popisom,   

- s kontrolo razmejitev dolžnosti in odgovornosti,  
- s kontrolo omejitve dostopa do različnih aplikacij znotraj programov in  
- s kontrolo nadziranja. Nadziranje se izvaja tudi na način, da se preverja pravilnost 

računovodskih podatkov v okviru funkcije poročanja oz. analiziranja in preučevanja 
odmikov od načrtovanih ali preteklih prometov in stanj. 

 
Računovodsko področje je informacijsko podprto, saj so že v sklopu celovitosti informacijskega sistema 
vgrajene tako omejitve dostopa do omrežja, podatkov, aplikacij in drugega, kakor tudi kontrole točnosti 
in popolnosti zajemanja in obdelovanja podatkov. 
 
Javno podjetje Prlekija d.o.o. je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija 
d.o.o. (Uradni list RS, št. 24/09) in je vpisano v sodni register pod št. Srg 2009/30429. Javno podjetje 
Prlekija d.o.o., je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo. V letu 2016 so občine 
ustanoviteljice sprejele nov Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o., ki je bil objavljen v 
Uradnem listi RS, št. 81/2016.  
 
Ustanovitelji in lastništvo družbe 
 
Ustanoviteljice javnega podjetja so:  

– Občina Apače, Apače 42B, 9253 Apače, matična številka 2215632000,  
– Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, matična številka 

5880289000,  
– Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, matična številka 

1332147000,  
– Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, matična številka 5874092000,  
– Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, matična številka 5880297000,  
– Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, matična številka 1332163000,  
– Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, matična številka 

5880319000,  
– Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, matična številka 1332171000,  
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Osnovni kapital javnega podjetja znaša nominalno 200.000 EUR in so ga ustanoviteljice zagotovile 29. 5. 
2009 ob ustanovitvi v denarju. 
 
 

 

Občina 
 

Vplačan  
kapital 

Delež 
 

Občina Apače 19.040 9,52 

Občina 
G. Radgona 45.000 22,50 

Občina  
Radenci 27.420 13,71 

Občina  
Sveti Jurij 15.180 7,59 

Občina  
Križevci 18.140 9,07 

Občina  
Ljutomer 61.540 30,77 

Občina  
Veržej 6.860 3,43 

Občina  
Razkrižje 6.820 3,41 

 
Skupaj 200.000 100,00 

 

 

Pooblastila in odgovornosti družbe 
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. 
 

Odločanje 
OBČINSKI SVETI OBČIN USTANOVITELJIC  
 

Občinski sveti ustanoviteljic imajo pravico do:  
– enakopravnega odločanja o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o.,  
– določanja pogojev za izvajanje dejavnosti javnega podjetja pod enakimi pogoji na celotnem 

območju občin ustanoviteljic, kar se ureja z odlokom,  
– odločanja o povečanju in zmanjšanju kapitala,  
– odločanja o prenehanju javnega podjetja in statusnem preoblikovanju,  
– odločanja o vstopu novih ustanoviteljic (družbenikov) v javno podjetje,  
– odločanja o cenah obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 

in padavinske odpadne vode posamezne občine,  
– potrjevanja morebitne subvencije za uporabnike na svojem območju občine,  
– dajanja mnenj k predlogom in odločitvam skupščine in sveta ustanoviteljic ter  
– odločanja o zadolževanju.  

 
Na podlagi odloka se je izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju in drugih pravic povezanih 
z njegovim delovanjem, določenih v odloku, ustanovil Svet ustanoviteljic. Svet ustanoviteljic sestavljajo 
župani oziroma županje ustanoviteljic javnega podjetja. Za zastopanje na seji Sveta ustanoviteljic lahko 
župani pooblastijo drugo osebo. 
 

PRISTOJNOSTI SVETA USTANOVITELJIC SO:  
– določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,  
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, po predhodnem mnenju občinskih 

svetov,  
– imenuje in razrešuje direktorja,  

10%

22%

14%

8%
9%

31%

3% 3%

Lastniški deleži občin v JP Prlekija

Občina Apače

Občina Gornja
Radgona
Občina Radenci

Občina Sv.Jurij ob
Šč.
Občina Križevci

Občina Ljutomer

Občina Veržej

Občina Razkrižje
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– sprejema merila za določitev variabilnega dela plače, pravic in obveznosti direktorja javnega 
podjetja;  

– odloča o višini nagrade članom skupščine,  
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o poslovni politiki, programih dela ter 

finančnih načrtih javnega podjetja,  
– odloča v drugih primerih, ko zakon ali drug predpis določa, da o določenem vprašanju odloča 

organ občine, pa ni določeno, da je takšna naloga v pristojnosti občinskega sveta,  
– je posvetovalni organ občinskega sveta ali skupščine v zvezi z nalogami iz drugega ali tretjega 

odstavka.  
 
ORGANI JAVNEGA PODJETJA SO:   

– skupščina,  
– direktor.  

Skupščino sestavljajo člani – predstavniki ustanoviteljic, ki izmed sebe za vsako koledarsko leto izvolijo 
predsednika in namestnika predsednika. Člani skupščine imajo namestnike. Župan vsake občine 
ustanoviteljice imenuje in razrešuje člana skupščine in njegovega namestnika. Člani skupščine in njihovi 
namestniki se imenujejo izmed zaposlenih uslužbencev občinske uprave posamezne občine 
ustanoviteljice ali izmed drugih oseb. Imenovani član skupščine in njegov namestnik morata imeti 
najmanj višjo strokovno izobrazbo. Mandat članov skupščine in njihovih namestnikov traja štiri leta, 
vezan pa je na mandat župana. Člani skupščine in namestniki so lahko po izteku mandata ponovno 
imenovani. Predsednik skupščine zastopa javno podjetje v razmerju do direktorja javnega podjetja. Člani 
skupščine imajo število glasov, določeno v razmerju z obsegom poslovnega deleža ustanoviteljice, ki ga 
je imenovala, oziroma na vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega kapitala en glas. 
 
PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE JAVNEGA PODJETJA SO:  

– odloča o razvojnih programih ter poslovni politiki javnega podjetja ter odloča o letnih planih in 
programih javnega podjetja,  

– odloča o prometu nepremičnin, če o tem ni odločeno v programu javnega podjetja in o izdajanju 
vrednostnih papirjev po predhodnem soglasju vseh lastnikov,  

– odloča o investicijskih delih ali najemu posojil, ki niso izrecno zajeta v programu javnega podjetja 
in ki po vrednosti presegajo 40.000 EUR,  

– odloča o politiki plač v javnem podjetju na podlagi kolektivne pogodbe in letnega plana ter 
planiranih in doseženih rezultatih poslovanja,  

– odloča o sprejemu splošnih aktov javnega podjetja,  
– odloča o predlogu ustanoviteljicam za spremembo tega odloka, kolikor to ni v pristojnosti sveta 

ustanoviteljic,  
– odloča o uvedbi in prenehanju izrednih razmer pri dobavi dobrin po tem odloku,  
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določajo zakon, drug predpis, kolektivna pogodba ali 

odlok,  
– sprejme letno poslovno poročilo, obračune in zaključni račun podjetja, ter odloča o delitvi 

dobička oziroma pokrivanju izgube,  
– izbira in imenuje revizorja,  
– odloča o predlogih ukrepov za povečanje in zmanjšanje kapitala in predlaga ustanoviteljem 

sprejem ukrepa o povečanju in zmanjšanju kapitala,  
– odloča o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov skupščine in 

javnega podjetja, za katere tako določa družbena pogodba, sklep skupščine ali zakon ter imenuje 
in razrešuje člane teh organov in komisij,  

– predhodno odloča o notranji organizaciji javnega podjetja ter številu in vrsti delovnih mest,  
– predhodno odloča v primeru odtujitve, obremenitve in pridobitve premičnega premoženja, ki 

presega 20.000 EUR,  
– predhodno odloča o najemanju dolgoročnih posojil,  



  Javno podjetje Prlekija d.o.o.                                                                           LETNO POROČILO 2021 

 

10 
 

– predhodno odloča o najemanju kratkoročnih posojil v vrednosti, ki presega 50.000 EUR,  
– predhodno odloča ob pridobivanju, odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin,  
– predlaga ustanoviteljem sprejem ukrepa o povečanju in zmanjšanju kapitala,  
– opravlja druge naloge skupščine, kot izhaja iz tega odloka,  
– nadzira vodenje poslov javnega podjetja ter pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo 

javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge 
stvari,  

– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju sveta ustanoviteljev,  
– daje smernice za delo direktorju,  
– opravlja druge naloge skupščine, kot izhaja iz tega odloka.  

 
Vodenje poslov in zastopanje družbe  
 
Direktor je poslovodni organ javnega podjetja.  
 
Direktor ima naslednje pristojnosti:  

– zastopanje in predstavljanje javnega podjetja;  
– določanje nalog zaposlenim v javnem podjetju in nadzor njihovega izvajanja;  
– odločanje o nakupu blaga, surovin, energije in storitev, o prodaji blaga in storitev, ki ne sodijo 

med javne dobrine, o najemanju posojil ter izvajanju investicij, vse v okviru predpisov in veljavnih 
planov ter tega odloka;  

– določanje notranje organizacije javnega podjetja v skladu s tem odlokom;  
– priprava letnega plana in razvojnih programov javnega podjetja;  
– imenovanje vodilnih delavcev;  
– izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s 

sprejetimi akti;  
– odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in 

splošnimi akti javnega podjetja;  
– zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju javnega podjetja, po določbah 

Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju;  
– izvajanje nalog, ki jih določa zakon v razmerju do skupščine, ter odločanje o drugih tekočih 

zadevah.  
Direktor zastopa in predstavlja javno podjetje v skladu z zakonom in odlokom. Predhodno odločitev 
skupščine mora imeti v naslednjih primerih:  

– pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin;  
– pridobivanje, odtujitev ali obremenitev drugih sredstev, katerih posamična vrednost presega 

20.000 EUR,  
– izvajanje investicijskih del ter vzdrževalnih del in najemanje posojil v vrednosti, ki presega 40.000 

EUR.  
 

Direktorja se imenuje na podlagi javnega razpisa za mandatno obdobje pet let. Svet ustanoviteljic ima 
pristojnost, da imenuje in razrešuje direktorja.  
 
Opis politike raznolikosti 
V zvezi z zastopanostjo v organih vodenja družba Javno podjetje Prlekija d.o.o. ne izvaja posebne politike 
raznolikosti glede vidikov kot so spol, starost ali izobrazba. 
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2 POROČILO DIREKTORJA PODJETJA O POSLOVANJU DRUŽBE V LETU 2021  
 
Podjetje je skladno s splošnimi predpisi in določili ustanovitvenih aktov, tudi v letu 2021 prednostno 
izvajalo vse tiste dejavnosti, ki so s predpisi občin ustanoviteljic opredeljene kot obvezne občinske 
gospodarske javne službe varstva okolja (oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode). Omenjene dejavnosti je JP Prlekija d.o.o. izvajalo v občinah ustanoviteljicah, 
skladno s sprejetimi odloki teh občin, ki urejajo področje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja in na podlagi pogodb, ki jih imajo občine sklenjene z JP Prlekija d.o.o., v katerih je urejeno 
in dogovorjeno izvajanje gospodarskih javnih služb ter najem gospodarske javne infrastrukture občin.  
V letu 2019 je bil sprejet skupni elaborat in potrditev novih enotnih cen na področju oskrbe s pitno vodo, 
katere so uveljavljene s 01.02.2020 in naj bi omogočile skupno upravljane zagotavljanja pitne vode za 
vseh 8 občin ustanoviteljic JP Prlekija d.o.o. skladno z zavezami, ki so jih občine ustanoviteljice dale ob 
pridobitvi kohezijskih sredstev za izgradnjo  projekta Pomurskega vodovoda Sistema C. 
 
Podjetje je tudi v letu 2021 uradno še vedno izvajalo gospodarske javne službe varstva okolja le v šestih 
od osmih občin ustanoviteljic, in sicer v občinah Apače, Križevci, Ljutomer, Razkrižje, Sveti Jurij ob 
Ščavnici in Veržej, čeprav bi JP Prlekija d.o.o. glede na dane in dogovorjene zaveze pri pridobitvi 
kohezijskih sredstev in Uredbo o pitni vodi moralo izvajati storitve javne službe oskrbe s pitno vodo tudi 
v občinah Gornja Radgona in Radenci. Glede na nezmožnost uveljavitve enotnega upravljanja, ter 
dodatne odložne pogoje v področnih odlokih občin Gornja Radgona in Radenci, JP Prlekija d.o.o. v 
omenjenih občinah v letu 2021 še ni uradno izvajala javne službe oskrba s pitno vodo. Kljub temu, da sta 
občini  Gornja Radgona in Radenci podpisali pogodbe o najemu infrastrukture, je občina Gornja 
Radgona, kljub najemni pogodbi  za vzpostavitev upravljanja s strani JP Prlekija d.o.o. vztrajala na 
podpisu pogodbe med Komunalo Gornja Radgona d.o.o. in JP Prlekija d.o.o., ki bi pomenila vzpostavitev 
horizontalnega povezovanja in vzpostavitev enotnega vodstva, kar pa ni skladno z Zakonom o javnem 
naročanju – ZJN-3 (Ur. list RS, št. 91/15 in 14/18), kohezijskimi zavezami in Uredbo o pitni vodi (Ur. list 
RS, št. 88/12). Hkrati pa bi podpis pogodbe skladne s sporazumom o Sporazumom o lastništvu 
in upravljanju vodovodnega sistema C št. IDP- 0477/2016 z dne 10.6.2016 negativno vplivalo na 
poslovanje JP Prlekija d.o.o.. Občina Radenci je še pred vzpostavitvijo enotne cene vodarine in 
omrežnine za oskrbo pitne vode dne 30.01.2020 enostransko odstopila od Pogodbe o poslovnem 
najemu gospodarske infrastrukture podpisane med Občino Radenci in JP Prlekija d.o.o. 4.10.2019. Do 
ponovnega podpisa pogodbe v letu 2021 ni prišlo, saj je Občina Radenci vztrajala na podobnih stališčih 
kot Občina Gornja Radgona, ki niso skladne s kohezijskimi zavezami, niti z Uredbo o pitni vodi (Ur. list 
RS, št. 88/12), hkrati pa je pogojevala podpis medsebojne pogodbe s ceno dobavljene pitne vode, ki bi 
povzročala višje plačevanje stroškov za dobavo vode vsem ostalim občinam vključenih v Pomurski 
vodovod Sistem C.     
 
Poleg izvajanja obveznih občinskih javnih služb varstva okolja, in urejanja ustreznega delovanja 
infrastrukture, je podjetje opravljalo tudi vse druge naloge, ki so povezane z osnovno dejavnostjo, a ne 
pomenijo njenega neposrednega izvajanja. Pri tem gre predvsem za vključevanje v pripravo in izvajanje 
projektnih rešitev na področju javne infrastrukture, urejanje in vzdrževanje priključkov uporabnikov na 
obstoječih in novih območjih iz okvira javnega vodovoda Sistema C, gre tako za pripravljanje in 
usklajevanje sistemskih rešitev in pravnih podlag za izvajanje javnih služb kot tudi druge naloge povezane 
z dejavnostjo podjetja.  
 
Sodni spor z bivšim direktorjem Davorinom Kurbosom, ki ga  je zaradi zamenjave pred zaključkom 
mandata sprožil, se je po pritožbi JP Prlekija d.o.o. na sodbo prvostopenjskega sodišča februarja  leta 
2021 na Višjem delovnem sodišču v Mariboru zaključil. Bivšemu direktorju je bila vrednost odškodnine 
določena v pravnomočni sodbi v višini nižji od polovice prvotnega zahtevka 
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Letu 2021 je JP Prlekija ob številnih izzivih zaključilo z negativnim poslovnim izidom, ki pa je predvsem 
posledica nezmožnosti izvajanja dogovorjene enotne cene v vseh osmih občinah, kjer naj bi podjetje 
izvajalo oskrbo s pitno vodo, neplačevanje storitev dobave pitne vode s strani Občine Radenci, tako za 
področje gospodarskih javnih služb kot posebnih storitev in denarnih rezervacij za nezaračunano in 
posledično neplačano najemnino za javno gospodarsko infrastrukturo Občine Radenci. 
 
Obseg prihodkov podjetja se je zaradi vzpostavitve enotne cene v vseh občinah Sistema C  povečal, 
bistveno pa so se povišali tudi stroški, predvsem na račun bistveno višjih najemnin v skladu z najemnimi 
pogodbami med občinami ustanoviteljicami podjetja in JP Prlekija d.o.o.. Skupni kapital družbe se je 
znižal, bilančna vsota družbe pa se je povečala. 
 
Na poslovanje je še vedno vplivala epidemija koronavirusa (SARS-CoV-2). Podjetje je kljub epidemiji 
normalno opravljalo svoje poslanstvo in izvajalo dejavnosti tako dobave pitne vode, kot odvajanja in 
čiščenja komunalnih voda celoten čas epidemije. Posebna pozornost je bila posvečena zaščiti 
zaposlenih, kar je dodatno obremenilo poslovanje podjetja. 
 
V letu 2021 praktično ni bilo sprememb števila zaposlenih delavcev. Predvideni obseg  nalog se je izvajal 
v sodelovanju z obstoječimi izvajalci javnih služb in z iskanjem in izrabo notranjih rezerv.  
 
Posebnost v upravljanju in poslovanju JP Prlekija d.o.o. je tudi v tem, da občine ustanoviteljice v razmerju 
vložkov v osnovni kapital preko organov podjetja izvajajo ustanoviteljske in glasovalne pravice ter 
vplivajo na poslovanje in dejavnost podjetja na način, kot da bi podjetje izvajalo dejavnost v vseh občinah 
ustanoviteljicah, čeprav v resnici JP Prlekija d.o.o. za enkrat izvaja dejavnost le v šestih od osmih občin 
ustanoviteljic in teh šest občin preko dejavnosti pokriva celotne stroške poslovanja podjetja. JP Prlekija 
d.o.o. je ne glede na vso predhodno opisano problematiko tudi v letu 2021 izvršilo vse predvidene in 
potrebne naloge in poskrbelo za nemoteno izvajanje javnih služb ter zagotavljanje javnih dobrin 
porabnikom v potrebnem obsegu in kvaliteti v vseh osmih občinah ustanoviteljicah. 
 
Poslovanje JP Prlekija d.o.o., je življenjsko povezano s projektom Pomurski vodovod Sistem C, ki je enovit 
solastniški vodovodni sistem, ki je povezal osem prleških občin z namenom trajne preskrbe kvalitetne 
pitne vode porabnikom vseh sodelujočih občin po skupni enotni cenovni politiki. Občine naj bi se zaradi 
omenjenega skupnega projekta zavezale k učinkovitemu skupnemu upravljanju skupne in lastne javne 
infrastrukture, k zagotavljanju predpisane amortizacije in k ustreznemu vzdrževanju in obnovi skupnih 
objektov in naprav povsod tam, kjer je to potrebno, ne glede na občinske meje in lastništvo 
infrastrukture. 
 
Zakonito in učinkovito upravljanje lastne in skupne infrastrukture občin in izvajanje javnih služb je 
življenjsko odvisno od sodelovanja občin in vzajemnega urejanja skupnih vprašanj, ne glede na občinske 
meje, občinske politike in lastniška razmerja občin, od možnosti in pripravljenosti občin za uresničevanje 
danih in dogovorjenih zavez občin bo odvisno tudi bodoče delo in poslovanje javnega podjetja ter 
izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja, oz. izpolnjevanje poslanstva in vizije podjetja ter 
doseganje zastavljenih ciljev. 
 
 
 
         mag. Artur Racman, univ. dipl. biol. 
                                                 Direktor 
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3 POSLOVNO POROČILO     

3.1 POMEMBNEJŠI PODATKI IZ BILANCE STANJA IN IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA TER NEKATERI 
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Občina 
Vrednost v 

EUR Delež 

Občina Apače 538.747 9,07% 

Občina Gornja 
Radgona 911.034 15,34% 

Občina Križevci 666.022 11,22% 

Občina Ljutomer 2.053.474 34,58% 

Občina Radenci 862.822 14,53% 

Občina Razkrižje 238.700 4,02% 

Občina Sveti Jurij ob 
Ščavnici 273.060 4,60% 

Občina Veržej 285.112 4,80% 

JP Prlekija 109.442 1,84% 

Skupaj 5.938.413 100,00% 
 

 

 

9,07%

15,34%

11,22%

34,58%

14,53%

4,02%

4,60% 4,80% 1,84%

Delež skupnih čistih prihodkov od prodaje 
in drugih poslovnih prihodkov za leto 2021

po občinah 
Občina Apače

Občina Gornja
Radgona
Občina Križevci

Občina
Ljutomer
Občina Radenci

Občina
Razkrižje
Občina Sveti
Jurij ob Ščavnici
Občina Veržej

JP Prlekija

     LETO 2021 LETO 2020 
INDEKS 
21/20 

IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12. (V EUR)    
  

  Bilančna vsota 2.714.663 2.849.533 95 

  Dolgoročna sredstva 735.304 792.073 93 

  Terjatve 1.325.577 1.443.353 92 

  Zaloge, denarna sredstva in AČR 635.782 614.107 104 

  Kapital -73.802 744.184 -110 

  Rezervacije in dolgoročne PČR 161.935 190.777 84 

  Obveznosti in kratkoročne PČR 2.626.530 1.914.572 137 

IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE (V EUR)    
  Prihodki iz poslovanja 5.938.849 5.842.356 102 

  Odhodki iz poslovanja 6.852.849 6.369.473 108 

  Rezultat iz poslovanja (EBIT) -913.999 -527.117 -173 

  Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja 102.290 181.671 56 

  Čisti dobiček/izguba poslovnega leta -812.985 -372.374 -218 

 Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur 29,88 31,90 94 

KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE    
  Gospodarnost iz poslovanja                   0,86 0,92 93 

  Čista dobičkonosnost kapitala -1,09 -0,33 - 
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3.2 IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB V LETU 2021  

V letu 2021 je Javno podjetje Prlekija d.o.o. opravljalo dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih 
voda, kakor tudi druge storitve povezane z izvajanjem javnih služb. Oskrbo s pitno vodo je tudi v letu 
2021 uradno še vedno izvajalo le v šestih od osmih občin ustanoviteljic, in sicer v občinah Apače, Križevci, 
Ljutomer, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej, čeprav bi JP Prlekija d.o.o. glede na dane in 
dogovorjene zaveze pri pridobitvi kohezijskih sredstev in Uredbe o pitni vodi moralo izvajati storitve 
javne službe oskrbe s pitno vodo tudi v občinah Gornja Radgona in Radenci. Glede na nezmožnost 
uveljavitve enotnega upravljanja, ter dodatne odložene pogoje v področnih odlokih občin Gornja 
Radgona in Radenci, JP Prlekija d.o.o. v omenjenih občinah v letu 2021 še ni uradno izvajala javne službe 
oskrba s pitno vodo. Storitve povezane z odvajanjem in čiščenjem komunalnih in padavinskih odpadnih 
voda so se izvajale v občini Apače, Križevci, Ljutomer, Razkrižje in Veržej. 
Od 1.9.2016, se v občini Apače izvaja tudi odvoz grezničnih gošč in blata malih komunalnih čistilnih 
naprav do 50 PE. 
 
Občina Radenci 
 
JP Prlekija je 31.1.2020 od Občine Radenci prejela Odstop od pogodbe o poslovnem najemu 
gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo « (št. 
dopisa 1041-0001/2019-77), ki je bila podpisana dne 4.10.2019. JP Prlekija d.o.o. je omenjen odstop 
sprejela kot brezpredmeten in neveljaven, kar jim je bilo poslano s strani odvetniške pisarne Zvonko 
Brenčič po pooblastilu.    
Občina Radenci uporabnikom posebnih storitev GJS in posebnih storitev sama (prek svojega režijskega 
obrata) zaračunava oskrbo s pitno vodo, vsa zbrana sredstva zadrži pri sebi, ne glede na to, da se za 
izvajanje teh storitev uporablja enoten sistem C v lasti osmih občin. Ob uveljavitvi enotne cene je JP 
Prlekija uporabnikom posebnih storitev izstavila račun za mesec februar in marec 2020, ti so račune 
zavrnili z razlogom, da JP Prlekija ni upravljalec JS na njihovem območju. Kasneje so uporabniki poravnali 
svoje obveznosti do JP Prlekija za mesec februar in marec 2020 razen podjetje Sava Turizem v višini 
19.211,60 z DDV in podjetje Radenska d.o.o. v višini 60.020,90 z DDV z zamudnimi obrestmi na dan 
31.12.2021.  Kasneje je bilo dogovorjeno, da se od aprila 2020 naprej, storitve za uporabnike posebnih 
storitev na območju občine Radenci zaračunavajo Režijskemu obratu občine Radenci.   
Zraven posebnih storitev JP Prlekija d.o.o. V skladu z Elaboratom 2019/2017 zaračunava Režijskemu 
obratu občine Radenci vsak mesec še akontacijsko  vodarino in omrežnino – v skladu s sprejetim 
Elaboratom. Akontacijsko se zaračunava, ker podatkov od Občine Radenci ne prejema.  
JP Prlekija d.o.o. Občini Radenci mesečno zaračunava subvencijo omrežnine (akontacija), v % kot so ga 
sprejeli na Občinskem svetu.  
 
Na dan 31.12.2021 Režijski obrat Občine Radenci dolguje JP Prlekija d.o.o. 1.354.538,87 EUR z DDV 
brez ZZO. Občina Radenci pa na dan 31.12.2021 dolguje JP Prlekija d.o.o. 207.943,08 EUR z DDV. 
Občina Radenci je dne 15.3.2022 izdala sklep št.: 354/0022/2021-9, v katerem za leto 2021 dodatno 
priznava 35.775,85 EUR za namen distribucije vode, dne 5.7.2022 je izdala sklep št.: 354/0022/2021-
14, v katerem za leto 2021 priznava 70.293,68 EUR z DDV za omrežninski del.   
 
 
Občina Gornja Radgona 
 
Na območju občine Gornja Radgona zaračunava storitve nepridobitnim in pridobitnim uporabnikom JS 
oskrbe s pitno vodo Komunala Radgona d.o.o..  Podatke o zaračunanih storitvah posredujejo JP Prlekija, 
ki jim za te storitve izstavi račun. Uporabnikom posebnih storitev na območju občine Gornja Radgona 
storitve zaračunava JP Prlekija d.o.o. 
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Komunala Radgona d.o.o. vsak mesec zaračuna JP Prlekija storitve, ki jih opravijo na vzdrževanju 
priključka in za storitve, ki se nanašajo na vodarino.  Prav tako Komunala Radgona d.o.o. obvešča JP 
Prlekija o plačani realizaciji od uporabnikov, JP Prlekija d.o.o. posreduje podatek Občini Gornja Radgona, 
da izstavijo račun za najemnino.  
Uporabnikom posebnih storitev, na območju občine Gornja Radgona, račune izstavlja JP Prlekija d.o.o. 
 
 

Izvajanje javnih služb in drugih storitev v posameznih občinah podrobneje predstavljamo v 
nadaljevanju. 

 
 
 

3.2.1 OSKRBA S PITNO VODO  

JP Prlekija d.o.o. je z Odlokom o ustanovitvi JP Prlekija d.o.o. in v področnih odlokih, ki urejajo 

oskrbo s pitno vodo v občinah Sistema C, določen kot skupni upravljavec in izvajalec javne službe oskrba 
s pitno vodo v vseh občinah Sistema C. Skupno upravljanje Sistema C in izvajanje javne službe oskrba s 
pitno vodo v vseh občinah Sistema C, obsega upravljanje in vzdrževanje celotne lastne in solastniške 
infrastrukture vseh občin Sistema C, ter zagotavljanje javnih dobrin vsem uporabnikom javnega 
vodovoda, po enakih pogojih in enakih cenah, ne glede na občinske meje in lastništvo javne 
infrastrukture. Skupni upravljavec v okviru možnosti in razpoložljivosti javne infrastrukture in javnih 
dobrin, izvaja tudi posebne storitve in opravlja druge storitve za občine in tretje osebe. V skladu z 
občinskimi odloki smo v letu 2021 izvajali dejavnost oskrbe s pitno vodo na območjih občin Apače, 
Križevci, Ljutomer, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.  

Dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, pa je sicer obsegala 
upravljanje z vodovodnimi sistemi in vodovodnimi priključki. Sistemi za oskrbo s pitno vodo obsegajo 
magistralno, primarno in sekundarno vodovodno omrežje, črpališča, vodohrane, prečrpališča, naprave za 
pripravo pitne vode in drugo pripadajočo opremo.  

V okviru javne službe, je JP Prlekija moralo zagotavljati zdravstveno ustrezno pitno vodo porabnikom 
in varnost ter delovanje v skladu z veljavnimi predpisi, ukrepanje in obveščanje uporabnikov v primerih 
neskladij, vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav, priključevanje novih uporabnikov na 
vodovodno omrežje, ter druge naloge. 

3.2.1.1 Vodni viri in vodovodni sistemi  

Javno podjetje Prlekija d.o.o. je upravljalo z vodnimi viri Mota, Lukavci, Vratja vas, Podgrad, Segovci, 
Žihlava in Terbegovci.  

 

Vodni vir Odvzete količine vode (m3)

MOTA 429.951

LUKAVCI 1.170.558

VRATJA VAS 25.811

ŽIHLAVA 0

TERBEGOVCI 80.565

PODGRAD 1.027.386

SEGOVCI 850.269

Skupaj: 3.584.540

Količine odvzete vode iz posameznih vodnih virov v letu 2021

 
Vodovodni sistem z nazivom Vodovod sistema C – Prlekija (ID VS 1873) je razdeljen na oskrbovalna 

območja:  
- Oskrbovalno območje vodarne Lukavci,  
- Oskrbovalno območje vodarne Mota,  
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- Oskrbovalno območja vodarne Žihlava in Terbegovci. Vodna vira sta bila oktobra in novembra 2019 
začasno izključena iz uporabe. Marca 2021 se je ponovno aktiviral vodni vir Terbegovci. Vodni vir 
Žihlava pa v letu 2021 ni bil v obratovanju, tako se je na tem območju vršila oskrba s pitno vodo iz 
Oskrbovalnega območja vodarne Mota. 
- Oskrbovalno območje vodarne Podgrad in Segovci – območje občine Apače,  
- Oskrbovalno območje vodarne Podgrad in Segovci – območje občine Radenci in Gornja Radgona. 

 

 
Mejna območja občin: Nakup in prodaja vode na mejnih območjih občin 
 
JP Prlekija d.o.o. prav tako upravlja z vodovodnim omrežjem občin in vodovodnimi priključki, kjer 

se vrši dobava vode iz sosednjih oskrbovalnih območij oz. dobaviteljev vode. Gre za mejna območja 
občin Apače, Ljutomer, Razkrižje in Sveti Jurij ob Ščavnici. 

 

Dobavitelj vode
Količine dobavljene 

vode (m3)
Oskrbovana občina

Število oskrbovanih 

priključkov

Mariborski vodovod 4.209,26 Apače 43

Komunalno podjetje Ptuj 4.513,31 Ljutomer, Sv. Jurij ob Šč. 41

Komunalno podjetje Ormož 7.105,92 Ljutomer 76

Međimurske vode 245,00 Razkrižje 1

Skupaj: 16.073,49 161

Nakup vode od dobaviteljev vode v letu 2021

 
  

JP Prlekija nastopa tudi kot dobavitelj vode na mejnih območjih sosednjih občin Cerkvenjak, Ormož, 
in Sveti Tomaž. V ta namen imamo sklenjene pogodbe z upravljavci vodovodnih omrežij v navedenih 
občinah. 

 

Kupec vode
Količine prodane vode 

vode (m3)
Oskrbovana občina

Število oskrbovanih 

priključkov

Komunalno podjetje Ptuj 1.012,80 Cerkvenjak 8

Komunalno podjetje Ormož 2.280,00 Ormož, Sv. Tomaž 23

Skupaj: 3.292,80 31

Prodaja vode na mejnih območjih v letu 2021

 
 

3.2.1.2 Kakovost pitne vode  

Notranji nadzor nad skladnostjo pitne vode smo izvajali v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, 
št. 19/2004, 35/2004, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017) in po ustaljenih postopkih na osnovi 
HACCP sistema. HACCP sistem je vzpostavljen tako, da omogoča prepoznavanje mikrobioloških, 
kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje 
potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v 
oskrbi s pitno vodo, kjer se lahko pojavijo tveganja.  

Sestavni del HACCP sistema je Plan vzorčenja pitne vode, ki določa mesta vzorčenja, ter vrsto in 
pogostnost preskušanj. V letu 2021 se je vzorčenje pitne vode izvajalo na stalnih vzorčevalnih mestih, in 
sicer v načrtovanem obsegu in skladno s planom vzorčenja. 

 

 
 

Tipi nadzora pitne vode:  

• notranji nadzor, ki je obsegal mikrobiološka in fizikalno – kemijska preskušanja. Odvzem vzorcev 
pitne vode opravljajo strokovno usposobljeni delavci Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje 
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in hrano. Mikrobiološka in kemijska preskušanja pitne vode se izvajajo v pooblaščenem 
laboratoriju Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano v Mariboru. 

• državni monitoring je oblika nadzora skladnosti pitne vode z veljavnimi normami, ki ga zagotavlja 
Ministrstvo za zdravje. Omenjeno ministrstvo je imenovalo nosilce monitoringa, to sta Nacionalni 
inštitut za javno zdravje in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v Mariboru. Obe 
instituciji sta pripravili in izvedli program državnega monitoringa pitne vode. 

 
V tabeli so predstavljeni rezultati notranjega nadzora in državnega monitoringa za oskrbovalna območja 
v upravljanju JP Prlekija d.o.o. V letu 2021 je bilo v okviru notranjega nadzora na celotnem sistemu za 
oskrbo s pitno vodo odvzetih 228 vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja in 43 za kemijska. Vsi 
vzorci odvzeti v okviru notranjega nadzora za kemijska preskušanja so bili skladni.  
Izjema je bil izredni dogodek v mesecu aprilu 2021 na območju vodohrana Sovjak v občini Sveti Jurij ob 
Ščavnici, ko je bilo zaradi neobičajnega vonja vode dodatno odvzetih 12 vzorcev vode na identifikacijo 
skupnega organskega ogljika in aromatskih organskih spojin. V 5 vzorcih vode je bila ugotovljena 
prisotnost aromatskih organskih spojin. Izvedeni so bili ukrepi za odpravo neskladja, o dogodku je bila 
obveščena javnost in pristojne službe.   
V okviru državnega monitoringa je bil neskladen en vzorec pitne vode.  
 

 
 

 Vodne izgube   

 
Obvladovanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu je predvsem v današnjem času eden 

najpomembnejših dejavnikov izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo, saj neposredno vpliva na 
delovanje celotnega sistema in posledično tudi na ceno vodarine in tudi omrežnine. 

 
Vodne izgube so del neprodane količine vode. Največji delež vodnih izgub predstavljajo dejanske 

izgube (voda za potrebe delovanja sistemov za obdelavo vode, puščanje na cevovodih in prečrpališčih, 
puščanje in prelivi na vodohranih in izgube na priključkih), manjši del pa navidezne izgube (nedovoljena 
poraba in nenatančne meritve). V količine neprodane vode pa se poleg vodnih izgub šteje tudi ne 
obračunana poraba (poraba vode za požare ter redno in izredno pranje vodohranov za zagotavljanje 
ustrezne pitne vode). 

 
Ne glede na to, ali gre za kontrolirano ali nekontrolirano vodno izgubo, pa vodne izgube 

predstavljajo tisti del načrpane vode, ki ni bila prodana in zaračunana uporabnikom, nastajajo pa 
stroški (priprava vode, energija, vodna povračila, …), ki jih skozi ceno pokrivajo vsi uporabniki, ne 
predstavljajo pa linearne povezave s ceno vode. 

Rezultati analiz pitne vode na javnem vodovodu v letu 2021

      Mikrobiološke preiskave - vzorci     Fizikalno kemijske preiskave - vzorci

 skladni neskladni skupaj skladni neskladni skupaj

Oskrbovalno območje vodarne Lukavci

Notranji  nadzor 122 0 122 11 0 11

Državni  monitoring 11 0 11 11 0 11

Inšpekci jski  nadzor 1 0 1 0 0 0

Oskrbovalno območje vodarne Mota

Notranji  nadzor 38 0 38 11 0 11

Državni  monitoring 3 1 4 4 0 4

Oskrbovalno območje vodarne Podgrad-Segovci, omrežje občine Apače

Notranji  nadzor 55 0 55 17 0 17

Državni  monitoring 4 0 4 4 0 4

Oskrbovalno območje vodarne Žihlava in Terbegovci

Notranji  nadzor 12 0 12 4 0 4

Izredni  dogodek 7 5 12
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Vodne izgube so tudi eden od pokazateljev učinkovitosti procesa distribucije pitne vode, tako v 
posameznem letu, še bolj pa spremljanju le-teh nekaj zaporednih let. 

Velike količine izgubljene vode so predvsem pokazatelj neučinkovitega načrtovanja obnov in 
gradenj ter nizkih operativnih stroškov vzdrževanja v preteklosti. 

Celotne vodne izgube so glede na preteklo leto skoraj enake (podatki v tabeli na strani 20), različne 
pa po posameznih vodovodnih sistemih. Obseg vodnih izgub smo si prizadevali zmanjšati predvsem s 
takojšnjim ukrepanjem pri ugotovljenih okvarah na cevovodih, preprečevanjem nekontroliranih 
odvzemov vode iz hidrantov in obveščanjem uporabnikov o načinu in pogojih odvzema vode iz 
hidrantov, odkrivanjem nelegalnih priključkov, odkrivanjem okvar na vodomerih, ipd…  

Učinkovito obvladovanje in zmanjševanje vodnih izgub je zahtevna naloga, ki je povezana predvsem 
s stanjem javne infrastrukture in vlaganji v le-to, kakor tudi s preventivnim in represivnim ukrepanjem 
v primerih nedovoljenih odvzemov vode. 

Zmanjševanje vodnih izgub je povezano tudi z načrtovanjem obnove dotrajanega vodovodnega 
omrežja, posledično pa se zmanjšajo tudi stroški odprave defektov. 

Upravljavci vodovodnih sistemov smo pri zmanjševanju vodnih izgub v največji meri odvisni od 
tehničnih možnosti ugotavljanja vodnih izgub, kvalitete vgrajenih materialov ter starosti vodovodnega 
sistema, investicijskega vlaganja lastnikov v vodovodni sistem in osveščenosti uporabnikov 
(nepooblaščene priključitve-kraja vode, pregledovanje in vzdrževanje interne inštalacije ter priključka). 

 
Stroški vodnih izgub predstavljajo le dejanske stroške črpanja in distribucije vode in jih ni mogoče 

ugotavljati ali primerjati z upoštevanjem veljavne cene vodarine. 
 
Daljinski nadzor in upravljanje sistema za distribucijo  

 
     Kritične točke v procesu zajemanja, priprave in distribucije pitne vode, so opremljene z opremo za 
samodejno regulacijo in so telemetrijsko povezane v nadzorni center od koder spremljamo in 
upravljamo vodovodni sistem. Sistem omogoča on-line spremljanje procesa distribucije pitne vode in 
učinkovito ter pravočasno izvajanje ustreznih korektivnih ukrepov, potrebnih za ugotavljanje kvalitete 
pitne vode in varnosti oskrbe pitne vode 24 ur na dan. 

3.2.1.3 Vzdrževanje  objektov in naprav oskrbe s pitno vodo 

Osnovna naloga vzdrževanja je nemoteno delovanje vodovodnih sistemov z vsemi potrebnimi 
opravili in aktivnostmi, ki zagotavljajo, da do končnega uporabnika priteče zdravstveno ustrezna pitna 
voda.  

V okviru vzdrževanja objektov in naprav javne infrastrukture je JP Prlekija d.o.o. izvajalo sprotno 
vzdrževanje in občasno investicijsko vzdrževanje. Vzdrževanje električnih naprav je obsegalo tudi 
vzdrževanje merilno regulacijske opreme, nadzor in vzdrževanje sistema telemetrije in vzdrževanje 
naprav za pripravo vode. 

Sprotno vzdrževanje, ki obsega vzdrževalna dela, ki so bila izvajana v bolj ali manj enakomernih 
časovnih presledkih. Stroški sprotnega vzdrževanja so se pokrivali iz cene storitev javne službe. 

Občasno investicijsko vzdrževanje predstavljajo vzdrževalna dela, ki se pojavljajo občasno, če taka 
dela po računovodskih predpisih ne predstavljajo povečanja koristnosti ali podaljšanja dobe koristnosti 
opredmetenih osnovnih sredstev in se po računovodskih predpisih za gospodarske družbe izkazujejo kot 
strošek in ne kot investicije v povečanje osnovnih sredstev.  

JP Prlekija d.o.o. vsako leto pripravi Načrt vlaganj v javno infrastrukturo oz. načrt občasnega 
(investicijskega) vzdrževanja, ki je podlaga za namensko rabo zbranih sredstev amortizacije zbrane v 
omrežnini, ki jo izvajalec javne službe kot najemnino za infrastrukturo plačuje občinam. Potrebna 
vlaganja na predlog izvajalca občine pravočasno planirajo v proračunih, medtem ko izvajalec javne 
službe navedena dela planira v svojem letnem poslovnem načrtu. 
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3.2.1.4 Pregled podatkov s področja oskrbe s pitno vodo  

OSKRBA S PITNO VODO -  podatki  za  leto 2021
Obč ina 

Apač e

Obč ina 

Gorn j a 

Rad gon a

Obč ina 

K r iževc i

Obč ina 

L j u t om er

Ob č in a 

Radenc i

Ob č in a 

Razkr ižj e

Obč ina 

Sv.  Jur ij  

ob  Šč .

Obč ina 

Veržej
SK UP AJ

Štvilo prebivalcev v občini 361 8.474 3.382 11.167 5.098 1.244 1.923 1.328 3 2 . 9 7 7

Število prebivalcev oskrbovanih iz javnega vodovoda 3.130 7.334 3.340 10.780 ni podatka 1.195 2.480 1.320 2 9 . 5 7 9

Število vodovodnih priključkov na dan 31.12.2021 1.143 2.349 1.286 4.218 ni podatka 466 1.107 583 1 1 . 1 5 2

Povprečno letno število odjemnih mest (po MEDO) 1.218 3.173 1.337 4.941 1.985 471 1.136 600 1 4 . 8 6 1

Skupna prodana količina vode v celem letu v m3, ne glede na 

vodni vir
116.463 508.726 233.791 646.050 543.528 46.244 123.723 69.138 2 . 2 8 7 . 6 6 2

Delež vodnih izgub - v % 34 48 32 33 28 19 44 32 3 4

Skupno število vgrajenih vodomerov za nove vodovodne 

priključke - v celem letu 
18 51 8 25 ni podatka 2 14 17 8 4

Skupno število zamenjanih vodomerov na obstoječih 

priključkih - v celem letu 
98 392 267 344 ni podatka 6 71 25 8 1 1

Skupno število defektov na vodovodu - v celem letu 3 25 5 49 ni podatka 2 5 0 8 9

Skupno število hidrantov v občini, po stanju ob koncu leta 298 10 181 591 31 52 295 72 1 . 5 3 0
 

 
 

3.2.2 ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA  

Javno podjetje Prlekija d.o.o. upravlja več kanalizacijskih sistemov in naprav, in sicer:  
kanalizacijski sistem s Centralno čistilno napravo Ljutomer, ki povezuje občini Križevci in Ljutomer, javni 
kanalizacijski sistem z malo Komunalno čistilno napravo Veržej ter malo Komunalno čistilno napravo 
Banovci v občini Veržej, kanalizacijski sistem z Biološko čistilno napravo v občini Razkrižje ter vakuumski 
kanalizacijski sistem v občini Apače s Komunalno čistilno napravo Apače. Javno podjetje prav tako 
upravlja dve manjši čistilni napravi pod 50 PE, to sta rastlinska mKČN Stara cesta in tipska mKČN Vrtec 
Cezanjevci. 

 

3.2.2.1 Kanalizacijski sistem v občini Ljutomer  

Javna kanalizacija na območju občine obsega sledeče kanalizacijske vode:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kanalizacijski sistem v občini LJUTOMER  (podatki ne upoštevajo drugih na sistem priključenih občin)

 
Fekalna kanalizacija 

(v metrih)

Mešana kanalizacija  

(v metrih)

Meteorna 

kanalizacija (v 

metrih) Skupaj (m)

Skupna dolžina kanalizacije, od tega: 61.249,47 26.399,83 10.503,52 98.152,82

 - kanalizacija iz PVC materiala 46.342,95 7.357,76 7.246,26 60.946,97

 - kanalizacija iz PVC-nemehčan 0,00 121,40 16,91 138,31

 - kanalizacija iz PE materiala visoke gostote 1.973,13 2.185,36 0,00 4.158,49

 - kanalizacija iz PE materiala 8.847,52 219,25 0,00 9.066,77

 - kanalizacija iz betona 192,55 14.171,08 1.867,77 16.231,40

 - kanalizacija iz armiranega betona 0,00 0,00 378,54 378,54

 - neopredeljeno 3.893,32 2.344,98 994,04 7.232,34

Število prečrpališč

Št. razbremenilnikov za meteorno vodo
Število zadrževalnih bazenov

Število izpustov meteorne odpadne vode

Število izvedenih deratizacij v letu

Vsa na sistem priključena naselja

Vse na sistem priključene občine Ljutomer in Križevci

Ljutomer, Noršinci, Stročja vas, Šalinci, Krištanci, Grlava, Pristava, 

Mota, Cven, Krapje in Babinci.

20

19

9

3

2 oz. 3 na strnjenih območjih
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Obstoječi kanalizacijski sistem v mestu Ljutomer je pretežno mešanega tipa. Kanalizacija, ki se gradi 

na novo, je strogo ločenega tipa. Skupno je v občini v letu 2021 zgrajenih nekaj več kot 61 km fekalnih 
vodov, 26 km kanalov mešanega tipa in okrog 10 km meteorne kanalizacije. Na sistemu je zgrajenih 19 
kanalizacijskih prečrpališč, 9 razbremenilnikov, 3 zadrževalni bazeni in 20 izpustov meteorne vode. 

Pri gradnji fekalne kanalizacije se uporabljajo predvsem cevi materiala PVC in PE. Obstoječi starejši 
odseki javne kanalizacije so grajeni pretežno iz betona. Kanalizacijski sistem občine Ljutomer se 
zaključuje s Centralno čistilno napravo Ljutomer s kapaciteto 23.000 PE. 

Na kanalizacijskem sistemu občine se redno izvajana deratizacija in sicer enkrat v pomladanskih 
mesecih in enkrat v jesenskih mesecih. V strnjenih naseljih se v poletnih mesecih deratizacija dodatna 
izvede zaradi večje koncentracije prebivalstva, turizma, obrtnih dejavnosti in industrije. Na območju 
večstanovanjskih objektov opažamo znake zadrževanja glodavcev zaradi prisotnosti hrane, ki jo 
prebivalci odmetavajo v kanalizacijo. Na takih območjih se število vab poveča glede na stanje na terenu. 
Deratizacijo izvaja pooblaščena zunanja organizacija.  

Vzdrževalna dela na vgrajeni strojni in elektro opremi kanalizacijskih prečrpališč, se izvajajo po planu 
vzdrževanja. Vzdrževalna dela, ki niso vezana na garancijske roke, so bila opravljena v lastni režiji. Le 
izjemoma oz. po potrebi vzdrževalna dela na napravah in opremi izvajajo pooblaščeni serviserji. 

Na kanalizacijskem sistemu Ljutomer so ob močnih nalivih ob katerih pade velika količina padavin v 
kratkem času, težave zalivanjem cestišč in vdora vode v stanovanjske objekte. Najbolj problematičen je 
odsek Ormoške ceste in industrijska cona ob Babinski cesti, kjer meteorni kanal ni dokončan.  

Občina kot lastnica javne infrastrukture vodi aktivnosti v zvezi z iskanjem optimalnih rešitev za 
rekonstrukcijo obstoječih kanalov in dograditev manjkajoče infrastrukture za potrebe odvodnjavanja 
meteornih vod. Projekti so v pripravi. 

3.2.2.2 Kanalizacijski sistem v občini Križevci  

Obstoječi kanalizacijski sistem v občini Križevci je izključno ločenega tipa, kar pomeni, da se v javno 
kanalizacijo smejo stekati le fekalne odpadne vode oz. odpadne vode iz dejavnosti. Dejansko stanje se 
ponekod razlikuje. Pri iskanju nelegalnih priključkov meteorne vode v fekalno kanalizacijo, se soočamo 
z neustreznimi tehničnimi rešitvami odvajanja meteornih odpadnih vod pri posameznikih (žlebovi 
nadtalno usmerjeni proti jaškom, rešetke na parkiriščih, dovoznih poteh speljane v fekalni kanal in 
podobno). V sklopu investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture vsako leto z zunanjim strokovnim 
izvajalcem saniramo ugotovljene vdore tujih vod v fekalni kanalizacijski sistem. Vdore podtalnih vod 
iščemo v pomladnem času, ko je najvišja podtalnica. Vdorov podtalnih vod je največ na mestih med  
glavnim jaškom in priključnim jaškom (vzroki: netesni spoji med priključnim in revizijskim jaškom, zdrs 
tesnila).  
 
Skupno je občina v letu 2021 imela nekaj več kot 41 km fekalnih vodov in 16 prečrpališč odpadne vode. 
Pri gradnji fekalne kanalizacije so bile uporabljene predvsem cevi materiala PVC in PE. 
Kanalizacijski sistem občine Križevci se v naselju Noršinci pri Ljutomeru navezuje na kanalizacijski sistem 
občine Ljutomer, ki se zaključuje s skupno Centralno čistilno napravo Ljutomer s kapaciteto 23.000 PE. 
Občine so dolžne območja naselij v skladu z določili Operativnega programa odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode opremiti z javno fekalno kanalizacijo v predpisanih rokih.    
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Javna kanalizacija na območju občine obsega sledeče kanalizacijske vode: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Na kanalizacijskem sistemu občine Križevci je pri prečrpališču Č4 Lukavci, zgrajeno merilno mesto s 
cevnim pretokomerilcem za ugotavljanje skupne količine odvedenih odpadnih vod iz občine Križevci. Na 
ta način dobimo razliko med odčitkom pretokomerilca in odvedeno ter očiščeno odpadno vodo, ki 
predstavlja tuje vode v sistemu. Po podatkih ocenjujemo, da pride na letni ravni v sistem cca 44% tujih 
vod.  
 

3.2.2.3 Kanalizacijski sistem v občini Veržej  

Javna kanalizacija na območju občine Veržej zajema dva sistema in sicer kanalizacijski sistem, ki se 
zaključuje z mKČN Veržej  in kanalizacijski sistem, ki se zaključuje z mKČN Banovci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fekalna 

kanalizacija (v 

metrih)

Mešana 

kanalizacija (v 

metrih)

Meteorna 

kanalizacija (v 

metrih) Skupaj (m)

Skupna dolžina kanalizacije, od tega: 12.475,08 0,00 479,40 12.954,48

 - kanal izaci ja  i z PVC materia la 1.545,88 0,00 479,40 2.025,28

 - kanal izaci ja  i z PE materia la 1.781,96 0,00 0,00 1.781,96

 - kanal izaci ja  i z PVC materia la  - nemehčan 2.622,81 0,00 0,00 2.622,81

 - kanal izaci ja  i z betona 6.524,43 0,00 0,00 6.524,43

Števi lo prečrpal išč

Št. razbremeni lnikov za  meteorno 
Števi lo zadrževalnih bazenov

Števi lo i zpustov meteorne odpadne vode

Števi lo i zvedenih deratizaci j v letu

Vsa na s is tem prikl jučena nasel ja

Vse na sistem priključene občine 

Kanalizacijski sistem v občini Veržej vezan na mKČN  VERŽEJ (podatki ne upoštevajo drugih na 

sistem priključenih občin)

Veržej

Veržej, Bunčani

0

1

0
0

3

Kanalizacijski sistem v občini KRIŽEVCI (podatki ne upoštevajo drugih na sistem priključenih občin)

 

Fekalna 

kanalizacija (v 

metrih)

Mešana 

kanalizacija (v 

metrih)

Meteorna 

kanalizacija (v 

metrih) Skupaj (m)

Skupna dolžina kanalizacije, od tega: 41.430,20 0,00 0,00 41.430,20

 - kanal izaci ja  i z PVC materia la 34.614,92 0,00 0,00 34.614,92

 - kanal izaci ja  i z PVC materia la  visoke gostote 502,79 0,00 0,00 502,79

 - kanal izaci ja  i z PE materia la 6.312,49 0,00 0,00 6.312,49

Števi lo prečrpal išč

Št. razbremeni lnikov za  meteorno vodo
Števi lo zadrževalnih bazenov

Števi lo i zpustov meteorne odpadne vode

Števi lo i zvedenih deratizaci j v letu

Vsa na s is tem prikl jučena nasel ja
Lukavci , Kl jučarovci  pri  Ljutomeru, Boreci , Križevci , Bučečovci , 

I l jaševci , Stara  Nova Vas , Vučja  vas

0

16
0

0

2
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V občini Veržej imamo dva ločena kanalizacijska sistema in sicer: 

• kanalizacijski sistem, ki zajema naselje Veržej in Bunčani in se zaključuje z mKČN Veržej 
kapacitete 1000 PE. Kanalizacijski sistem je izključno ločenega tipa, kar pomeni, da se v javno 
kanalizacijo smejo stekati le fekalne odpadne vode oz. odpadne vode iz dejavnosti. 

• kanalizacijski sistem, ki zajema naselje Banovci in se zaključuje z mKČN Banovci kapacitete 800 
PE.  Kanalizacija je izključno ločenega tipa. 

 
Javni kanalizacijski sistem v naselju Veržej je bil grajen v 90. letih v večini iz betonskih cevovodov. Na 
kritičnih odsekih smo pregledali s kamero stanje starih betonskih cevovodov in ugotovili posedke 
kanalov, razmike med spoji, slepe priključke, ki so netesne izvedbe ter podobno. Posledično preko 
neustreznih stikov starih betonskih cevovodov, v javno fekalno kanalizacijo vdira večja količina podtalne 
vode. Za območje občine Veržej, je nivo podtalne vode visok. Težave s tujimi in meteornimi odpadnimi 
vodami imajo velik vpliv na delovanje MKČN Veržej, saj hidravlično obremenjujejo tako kanalizacijo kot 
tudi čistilno napravo, poslabšujejo učinek čiščenja čistilne naprave ter posledično povečujejo stroške 
obratovanja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave. 
 
Območja občine so v skladu z občinskimi plani ter novim državnim  Operativnim programom odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode, opremljena z javno kanalizacijo. Tako celotno območje občine 
glede opremljenosti z javno kanalizacijo in čistilnimi napravami, izpolnjuje zahteve Operativnega 
programa. Nepriključenih je le nekaj objektov, ki zaradi gradbeno tehničnih preprek nimajo možnosti 
priključitve na obstoječo javno kanalizacijo. 
 
Občina v naslednjih letih planira postopno obnovo fekalne kanalizacije in istočasno gradnjo meteorne 
kanalizacije za odvodnjavanje cest na celotnem območju naselja Veržej, kjer je stara betonska 
kanalizacija. Projekti so v pripravi. 
 
Na kanalizacijskih sistemih občine Veržej se redno izvaja deratizacija in sicer enkrat v pomladanskih 
mesecih in enkrat v jesenskih mesecih. V naselju Banovci, ki je turistično naselje, se dodatno deratizacija 
izvede še v poletnih mesecih. 
 
Vzdrževalna dela na vgrajeni opremi in napravah kanalizacijskih prečrpališč, se izvajajo po planu 
vzdrževanja. Vzdrževalna dela, ki niso vezana na garancijske roke, so bila opravljena v lastni režiji, le 
izjemoma oz. po potrebi, so vzdrževalna dela na napravah in opremi izvajali pooblaščeni zunanji 
serviserji. 
 

 

Fekalna 

kanalizacija (v 

metrih)

Mešana 

kanalizacija (v 

metrih)

Meteorna 

kanalizacija (v 

metrih) Skupaj (m)

Skupna dolžina kanalizacije, od tega: 2.933,74 0,00 0,00 2.933,74

 - kanal izaci ja  i z PVC materia la 2.505,89 0,00 0,00 2.505,89

 - kanal izaci ja  i z PE materia la  visoke gostote 110,55 0,00 0,00 110,55

 - kanal izaci ja  i z betona 145,17 0,00 0,00 145,17

 - kanal izaci ja  i z a lkaten 0,00 0,00 0,00 0,00

 - neopredel jeno 172,13 0,00 0,00 172,13

Števi lo prečrpal išč

Št. razbremeni lnikov za  meteorno vodo
Števi lo zadrževalnih bazenov

Števi lo i zpustov meteorne odpadne vode

Števi lo i zvedenih deratizaci j v letu

Vsa na s is tem prikl jučena nasel ja

Vse na s is tem prikl jučene občine 

Kanalizacijski sistem v občini Veržej vezan na mKČN  BANOVCI (podatki ne upoštevajo drugih na 

sistem priključenih občin)

Veržej

Banovci

0

2
0

0

3
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Strojno čiščenje kanalov na kritičnih odsekih javne kanalizacije se izvede vsaj dvakrat letno oz. po 
potrebi. Redno, vsaj tri krat letno (po potrebi tudi več) se izvaja čiščenje vseh kanalizacijskih prečrpališč 
v občini.  

3.2.2.4 Javni kanalizacijski sistemi  v občini Razkrižje 
 

Javna kanalizacija na območju občine obsega sledeče kanalizacijske vode: 
 

Kanalizacijski sistem v občini  RAZKRIŽJE (podatki ne upoštevajo drugih na sistem priključenih občin)

 

Fekalna 

kanalizacija (v 

metrih)

Mešana 

kanalizacija (v 

metrih)

Meteorna 

kanalizacija (v 

metrih) Skupaj (m)

Skupna dolžina kanalizacije, od tega: 23.919,38 0,00 0,00 23.919,38

 - kanal izaci ja  i z PVC materia la 17.432,37 0,00 0,00 17.432,37

 - kanal izaci ja  i z PP materia la 3.203,35 0,00 0,00 3.203,35

 - kanal izaci ja  i z PE materia la 3.283,66 0,00 0,00 3.283,66

Števi lo prečrpal išč
Št. razbremeni lnikov za  meteorno vodo

Števi lo zadrževalnih bazenov

Števi lo i zpustov meteorne odpadne vode

Števi lo i zvedenih deratizaci j v letu

Vsa na s is tem prikl jučena nasel ja

Vse na s is tem prikl jučene občine Razkrižje

Veščica , Razkrižje, Šafarsko, Gibina, Šprinc, Kopriva

0

11
0

0

2

 

 
Kanalizacijski sistem v občini Razkrižje je strogo ločenega tipa. Pri gradnji fekalne kanalizacije so bile 
uporabljene predvsem cevi iz materiala PVC in PE. Kanalizacijski sistem občine Razkrižje se zaključuje z 
Biološko čistilno napravo Razkrižje kapacitete 2.050 PE. 

Na kanalizacijskem sistemu občine se redno izvajali deratizacijo in sicer enkrat v spomladanskih in 
enkrat v jesenskih mesecih.  

Vzdrževalna dela na vgrajeni opremi in napravah prečrpališč so bila izvedena po planu vzdrževanja. 
Vzdrževalna dela, ki niso vezana na garancijske roke, so bila opravljena v lastni režiji, le izjemoma oz. po 
potrebi, so vzdrževalna dela na napravah in opremi izvajali pooblaščeni zunanji serviserji. 

 
Vsa kanalizacijska prečrpališča v občini Razkrižje še vedno niso opremljena z daljinskim nadzorom 

delovanja vgrajenih naprav in opreme, kar otežuje odzivni čas v primeru nastalih okvar. V letu 2020 smo 
najbolj kritično prečrpališče opremili samo s sistemom javljanja napake na opremi, še vedno pa daljinsko 
ni mogoče upravljati prečrpališča oz. vgrajene opreme.  

  Izvajajo se preventivni pregledi delovanja kanalizacijskih prečrpališč, kar pa ne zadostuje v primeru 
izrednih razmer (npr. neurja). Na nenadne izpade v delovanju kanalizacijskih prečrpališč tako reagiramo 
v večini primerov na osnovi poziva bližnjih občanov. 

 
Vzpostavitev daljinskega nadzora in alarmiranja je nujno potrebno. V sodelovanju z občino se bo 

kanalizacijska prečrpališča v okviru investicijskega vzdrževanja, postopoma opremljalo vsaj s sistemom 
javljanja napak. 
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3.2.2.5 Javni kanalizacijski sistem Apače 

Na območju občine Apače je zgrajena fekalna kanalizacija, ki temelji na vakuumskem delovanju in sicer 
v naseljih Segovci, Apače in Črnci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V občini Apače je del kanalizacijskega omrežja vakuumskega tipa, del pa gravitacijskega. Od cca 18,5 km 
kanalizacijskih vodov v občini, je malo manj kot 12 km vakuumskih vodov. 
Za potrebe funkcionalnosti omrežja je zgrajena vakuumska postaja Apače in dve ejektorski prečrpališči 
v naselju Črnci ter Segovci. Na gravitacijskih kanalih pa sta zgrajeni dve črpališči v naselju Segovci in 
Apače. 
Na javno kanalizacijo, ki se zaključuje s KČN Apače so trenutno priključeni uporabniki v naseljih Segovci, 
Apače in Črnci. Izgradnja javne kanalizacije se planira še v naseljih: Plitvica, Mahovci, Žiberci, Drobtinci 
in delno Stogovci. 

 

3.2.2.6 Pregled podatkov za področje odvajanja odpadne vode                                      

 LETO 2021                                                                 

ODVAJANJE  ODPADNIH  VODA 

Povprečno število odjemnih mest – odvajanje odpadne  vode 379 842 2.499 347 557 4.624

Količina odvedenih odpadnih  vod v m3 po prodani vodi v celem letu 36.194 128.356 377.684 35.975 66.062 644.271

Meteorna odpadna voda v m3 2.041 102.517 535.134 9.585 99.741 749.018

Skupno število defektov na kanalizacijskem omrežju in objektih 

kanalizacijskega omrežja
0 4 1 0 0 5

Občina      

Apače

Občina 

Križevci

Občina 

Ljutomer

Občina       

Veržej
Skupaj Občine

Občina 

Razkrižje

 

3.2.3 STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI 
KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI 

 

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 
194/21) v prehodnih določbah predpisuje: 

- prehodne roke za oskrbovalne standarde,  
- prehodne roke za odvajanje in čiščenje odpadnih vod,  
- prilagoditev obstoječih objektov, 
- obveznosti lastnikov obstoječih objektov ter 

Kanalizacijski sistem v občini APAČE  (podatki ne upoštevajo drugih na sistem priključenih občin)

 

Fekalna 

kanalizacija (v 

metrih)

Mešana 

kanalizacija  (v 

metrih)

Meteorna 

kanalizacija (v 

metrih) Skupaj (m)

Skupna dolžina kanalizacije, od tega: 18.460,75 0,00 0,00 18.460,75

 - kanal izaci ja  i z PVC materia la 2.031,50 0,00 0,00 2.031,50

 - kanal izaci ja  i z PP materia la  - rebrast 1.985,95 0,00 0,00 1.985,95

 - kanal izaci ja  i z PE materia la  visoke gostote 11.631,66 0,00 0,00 11.631,66

 - kanal izaci ja  i z PE materia la 40,49 0,00 0,00 40,49

 - neopredel jeno 2.771,15 0,00 0,00 2.771,15

Števi lo prečrpal išč na  gravi taci ji

Števi lo vakuumskih črpalnih postaj

Števi lo ejektorskih črpal išč
Št. razbremeni lnikov za  meteorno vodo

Števi lo zadrževalnih bazenov

Števi lo i zpustov meteorne odpadne vode

Števi lo i zvedenih deratizaci j v letu

Vsa na s is tem prikl jučena nasel ja

Vse na s is tem prikl jučene občine Apače

Segovci , Apače, Črnci

0

2

0

0

2

1

2
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- obvezne storitve za obstoječe objekte. 

3.2.3.1 Prehodni roki za oskrbovalne standarde 

Aglomeracija s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE in manjšo od 2.000 PE, kjer se 
komunalna odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijsko omrežje, mora biti opremljena z javnim 
kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode 
najpozneje do: 
 

- 31. decembra 2023, če gre za iztok v občutljivo območje ali v vodo na prispevnem območju 
občutljivega območja ali v vodo na vodovarstvenem območju v skladu s predpisi, ki urejajo vode, 

- 31. decembra 2027, če gre za iztok, ki ni iztok iz prejšnje alineje. 
 
Aglomeracije s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE, kjer se komunalna odpadna voda še ne odvaja 
v javno kanalizacijsko omrežje, mora biti opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno 
čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode najpozneje do 31. decembra 2027. 

 

3.2.3.2 Prehodni roki za odvajanje in čiščenje odpadnih vod 

 
Izvajalec javne službe mora v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 
zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode po javnem kanalizacijskem omrežju in njeno čiščenje 
najpozneje do: 

- 31. decembra 2023, če gre za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE in manjšo 
od 2.000 PE, in če gre za iztok v občutljivo območje ali v vodo na prispevnem območju občutljivega 
območja ali v vodo na vodovarstvenem območju, 

- 31. decembra 2025, če gre za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE in manjšo 
od 2.000 PE, in če gre za iztok v občutljivo območje ali v vodo na prispevnem območju občutljivega 
območja ali v vodo na vodovarstvenem območju,  

- 31. decembra 2027, če gre za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE. 

3.2.3.3 Prilagoditev obstoječih objektov 

Lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali, ki je bil v uporabi pred tem dnem, oziroma je obstoječa 
ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje 
objekta, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in opremljenost z javno kanalizacijo ni 
predpisana za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v 
skladu z omenjeno Uredbo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta. 
Ne glede na prejšnji odstavek mora lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno 
dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali, ki je bil v 
uporabi pred tem dnem, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno 
kanalizacijo ni predpisana, komunalna odpadna voda pa se odvaja neposredno ali posredno v vode brez 
predhodnega čiščenja oziroma obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni 
skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem 
objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje najpozneje do 31. decembra 2025. 
 
Lastnik obstoječega objekta v aglomeraciji, kjer je opremljenost z javno kanalizacijo predpisana, ali v 
aglomeraciji, kjer opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana, aglomeracija pa je opremljena z javno 
kanalizacijo, ali lastnik obstoječega objekta izven meja aglomeracije, kjer dolžina kanalizacijskega 
priključka manjša od 100 m in pri tem ne nastanejo nesorazmerno visoki stroški glede na koristi okolja, 
mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti priklop na javno kanalizacijsko 



  Javno podjetje Prlekija d.o.o.                                                                           LETNO POROČILO 2021 

 

27 
POSLOVNO POROČILO 2021 
 

omrežje najpozneje šest mesecev po začetku obratovanja komunalne čistilne naprave, ki zaključuje to 
javno kanalizacijsko omrežje, ali najpozneje šest mesecev po pridobiti uporabnega dovoljenja za javno 
kanalizacijsko omrežje, če je to javno kanalizacijsko omrežje priključeno na komunalno čistilno napravo. 
 
Lastnik obstoječega objekta lahko do rokov iz predhodnih odstavkov komunalno odpadno vodo, ki 
nastaja v tem objektu: 

- čisti v obstoječi mali komunalni čistilni napravi, če je za blato zagotovljeno ravnanje v 
skladu z  Uredbo, 

- zbira v obstoječi nepretočni greznici, če je za to komunalno odpadno vodo zagotovljeno 
ravnanje v skladu z Uredbo, ali 

- čisti v obstoječi pretočni greznici, ki je skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje 
objekta, če je za blato zagotovljeno ravnanje, kakor Uredba predpisuje za ravnanje z 
blatom iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. 

 

3.2.3.4 Obvezne storitve za obstoječe objekte 

 
Obvezne storitve za obstoječe objekte so njihove prilagoditve zahtevam Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21) in sicer: 

- prevzem blata iz obstoječe pretočne greznice pri uporabniku javne službe, ki je lastnik 
ali upravljavec obstoječe pretočne greznice najmanj enkrat na tri leta, če je obstoječi 
objekt opremljen z obstoječo pretočno greznico, 

- obdelava blata iz prejšnje alineje na območju komunalne čistilne naprave, ki je 
opremljena za prevzem in obdelavo blata. 

 

3.2.3.5 Obveznosti lastnika obstoječega objekta 

Lastnik obstoječega objekta, ki je opremljen z obstoječo pretočno greznico, mora do prilagoditve 
zahtevam Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 
81/19, 194/21) hraniti:  
1. dokumentacijo o opravljenih delih na obstoječi pretočni greznici, 
2. podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blata z navedbo 
datuma in količine prevzetega blata te uredbe oziroma kopijo izjave z navedbo datuma in količine 
uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, 
če gre za kmetijsko gospodarstvo. 
Lastnik obstoječega objekta mora izvajalcu javne službe na njegovo zahtevo najpozneje v 15 dneh 
predložiti dokumentacijo in podatke o ravnanju z blatom v kolikor ga uporablja v kmetijstvu. 
JP Prlekija d.o.o. do sedaj v glavnem še ni izvajalo storitev javne službe, povezanih z greznicami in MKČN 
(izjema je le občina Apače). Razlog za to je pomanjkanje oz. neustreznost obstoječih kapacitet za čiščenje 
grezničnih gošč in muljev (nekatere občine še nimajo lastnih čistilnih naprav, ponekod so obstoječe 
kapacitete neustrezno opremljene ter glede obremenjenosti že izkoriščene). Občine se za enkrat še niso 
dogovorile o skupni rabi obstoječih čistilnih naprav v okviru celotnega skupnega območja, na katerem 
javne službe izvaja JP Prlekija d.o.o., oz. o uporabi čistilnih naprav tretjih oseb izven območja delovanja 
JP Prlekija d.o.o. za potrebe izvajanja javne službe prevzema grezničnih gošč in blata malih komunalnih 
čistilnih naprav.  
 
Izjema glede izvajanja storitev prevzema grezničnih gošč in blata MKČN je kot rečeno občina Apače, kjer 
je JP Prlekija d.o.o. ob prevzemu javne infrastrukture v upravljanje pričelo izvajati tudi storitve povezane 
z greznicami in MKČN. Občina Apače ima svojo čistilno napravo, ki je opremljena za sprejemanje 
grezničnih gošč, vseeno pa v zvezi z izvajanjem teh storitev prihaja do težav pri delovanju čistilne 
naprave. Tehnologija obstoječe čistilne naprave (MBBR tip čistilne naprave), ni primerna za sprejem 
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grezničnih gošč. Čistilna naprava Apače je z dovozom grezničnih gošč preobremenjena, kar dokazujejo 
rezultati izvedenih obratovalnih monitoringov. Odvoze grezničnih gošč v občini Apače izvaja delno 
zunanji izvajalec, ki večji del gošč odpelje v nadaljnjo obdelavo na drugo, večjo čistilno napravo. Na tak 
način delno razbremenimo KČN Apače. 
 
Storitve povezane z greznicami in MKČN je po Uredbi MEDO potrebno izvajati in zaračunavati vsem 
uporabnikom, ki nimajo priključka na javno kanalizacijo, ne glede na to, ali so priključeni na javni 
vodovod ali ne. Gre za ločeno storitev, ki ima posebej omrežnino, posebej storitve in okoljsko dajatev.  
 
Ostale občine bodo morale v sodelovanju in ob pomoči izvajalca javnih služb v čim krajšem času urediti 
in medsebojno dogovoriti pogoje, ter poskrbeti za to, da bo imel izvajalec javnih služb možnost izvajanja 
navedenih storitev javne službe po določilih veljavnih predpisov.  
 
Storitve povezane z greznicami in MKČN so obvezna gospodarska javna služb, ki jo je potrebno izvajati, 
zato je izvajalec javne službe dolžan v ta namen z elaboratom predlagati ustrezne cene. Glede na to, da 
obstoječe kapacitete čiščenja in odvoza grezničnih gošč in blata iz MKČN ne omogočajo, da bi izvajalec 
javne službe sam in s svojimi zmogljivostmi izvajal odvoz  grezničnih gošč in blata iz MKČN, in ker tudi 
občine nimajo ustreznih in zadostnih kapacitet čiščenja, v JP Prlekija d.o.o. urejamo možnosti in pogoje, 
da predmetne obvezne storitve javne službe izvajamo s pomočjo zunanjih izvajalcev storitev odvoza in 
čiščenja.  
 
Podjetje izvaja potrebne postopke pridobivanja potrebnih podatkovnih podlag in ugotavljanja ter 
priprave pogojev in možnosti izvajanja storitev povezanih z greznicami in MKČN ter vključuje izvajanje  
navedenih storitev v Elaborate, vendar občine (razen Občine Apače) izvajanja in cen teh storitev za 
enkrat niso sprejele in odobrile. Po določilih Uredbe MEDO se te storitve zaračunavajo glede na 
porabljeno pitno vodo ne glede na to, ali gre za javni vodovod ali lastno oskrbo s pitno vodo – torej vsem 
občanom-uporabnikom, ki nimajo priključka na javno kanalizacijo, ne glede na to, ali so priključena na 
javni vodovod ali ne. Gre za ločene storitve, ki ima svojo ločeno ceno omrežnine, ceno storitve javne 
službe in okoljsko dajatev. 

 

3.2.3.6 Pregled fizičnih podatkov s področja prevzema in čiščenja grezničnih gošč in blata MKČN  

 

 LETO 2021                                                                   

PREVZEM IN ČIŠČENJE  GREZNIČNIH GOŠČ IN BLATA MKČN 

Povprečno število odjemnih mest - greznice in MKČN za katere se izvaja 

prevzem gošč in blata MKČN
931 931

Količina očiščenih grezničnih gošč  in blata MKČN na KČN Apače 1.747 1.747

Količina očiščenih grezničnih gošč  in blata MKČN na drugi ČN 2.508 2.508

Občina      

Apače
Skupaj Občine

 
 
 
 

3.2.4 ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA  
 

Javno podjetje Prlekija d.o.o. je v letu 2021 upravljalo Centralno čistilno napravo Ljutomer, MKČN  
Veržej, Biološko čistilno napravo Razkrižje, Komunalno čistilno napravo Apače ter MKČN Banovci.  
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3.2.4.1 Centralna čistilna naprava Ljutomer  

Centralna čistilna naprava Ljutomer (v nadaljevanju CČN Ljutomer) je bila zgrajena leta 2005 in leži v 
občini Ljutomer.  CČN Ljutomer ima kapaciteto 23.000 PE in je namenjena čiščenju odpadnih vod iz 
naselij občine Ljutomer (mesto Ljutomer, naselja Noršinci, Stročja vas, Podgradje, Šalinci, Babinci, Mota, 
Cven, Spodnji Kamenščak in Radomerje) ter naselij občine Križevci (Vučja vas, Zasadi, Bučečovci, 
Dobrava, Stara Nova vas, Iljaševci, Križevci, Boreci, Ključarovci, Lukavci).  
 
CČN Ljutomer je sekvenčna biološka naprava s primarno, sekundarno in terciarno stopnjo čiščenja 
odpadnih vod. Sprejemnik in odvodnik očiščene odpadne vode je reka Ščavnica, ki spada v II. kakovostni 
razred. 
 
V letu 2021 smo izvedli eno večjih investicijsko vzdrževalnih del in sicer smo bili zaradi napredka 
tehnologije primorani zamenjati krmilnik, saj rezervni deli starega krmilnika niso več bili dobavljivi. 
vzporedno z zamenjavo krmilnika se je oblikoval novi nadzorni program SCADA. 
 

Besedilo Vrednost, količina, navedba, opis

Čistilna naprava: CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA LJUTOMER Leto 2021

Leto pričetka obratovanja čistilne naprave 2005

Lastniki čistilne naprave in njihovi deleži občina:  Križevci (38,0952%) in Ljutomer (61,9048%)

Tip čistilne naprave glede na način čiščenja SBR

Kapaciteta čistilne naprave (v PE = št. populacijskih enot) 23 000

Skupno število priključenih na KA in ČN (vse občine), od tega: 3.342

 - povprečno letno število odjemnih mest v občini Ljutomer 2.500

 - povprečno letno število odjemnih mest v občini Križevci 842

Količina očiščene vode na ČN po merilcu pretoka v m3 1.146.818

 - količina očiščene odpadne vode iz občine v m3 z meteornimi vodami 915.945

 - količina očiščene odpadne vode iz drugih občin v m3 z meteornimi vodami 230.873

Naselja v občini, za katera se opravlja čiščenje na ČN
 Ljutomer, Noršinci, Babinci, Stročja vas, Šalinci, 

Krištanci, Grlava, Pristava, Mota, Krapje in Cven

Naselja iz drugih občin, za katera se izvaja čiščenje na ČN

Lukavci, Ključarovci pri Ljutomeru, Boreci, Križevci pri 

Ljutomeru, Bučečovci, Il jaševci, Stara Nova vas, Vučja 

vas 

Večji industrijski uporabniki v občini, za katere se izvaja čiščenje

Krka, Pomurske mlekarne, Farmtech obrat 2, 

Ultramarin, Sasip, P&F Jeruzalem, Stari Rogljiček, 

Avtopralnica OMV, MAKOTER d.d.

Večji industrijski uporabniki drugih občin katerim se izvaja čiščenje Dom Lukavci, Tondach, Kovinogalvana Ključarovci

Število monitoringov na dotoku in iztoku čistilne naprave v letu 12

Čistilna naprava na kateri se izvaja čiščenje odpadnih vod občine LJUTOMER

 
Na CČN Ljutomer je bilo opravljeno 12 vzorčenj odpadne vode (monitoringov) na dotoku in iztoku. 
Vzorčenje in meritve je izvedel v skladu z veljavnimi predpisi akreditirani laboratorij.  

 

Besedi lo
Mejna vrednost 

v mg/l

Dosežen učinek 

čiščenja  v %

Parameter: Dotok Iztok

Kemijska potreba po kis iku (KPK) 701,00 16,00 110 97,83

Biomemijska potreba po kis iku (BPK5) 359,00 5,00 20 98,58

Celotni  fosfor 5,96 0,73 2 87,05

Amoni jev duš ik 30,03 0,79 10 97,37

Celotni  duš ik 45,21 2,4 15 94,2

Neraztopl jene snovi 317,42 2,85 35 99,10

Povprečna letna 

vrednost v mg/l

Povprečni letni učinek čiščenja v letu 2021 na CČN Ljutomer 

 
 

Vrednotenje po 10. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) (preseganje mejnih vrednosti):   
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Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje komunalne čistilne naprave Ljutomer glede emisij v vode št. 
35441-255/2006-4 z dne 2.3.2010 in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Ur. list 
RS št. 98/15. 
 
Vrednosti izmerjenih koncentracij parametrov v vzorcih odpadnih voda se gibljejo v okvirjih predpisanih 
mejnih vrednosti. 
 
Vrednotenje po 11. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) (ugotavljanje čezmerne obremenitve): CČN 
Ljutomer ni vir čezmerne obremenitve. 
 
 
 
V občini Ljutomer Javno podjetje Prlekija d.o.o. upravlja še dve manjši čistilni napravo pod 50 PE in sicer 
mKČN Vrtec Cezanjevci ter rastlinsko mKČN Stara Cesta. 
Na mKČN Vrtec Cezanjevci je priključen zgolj novi vrtec in se je v letu 2021 očistilo 537,3 m3 odpadnih 
vod. 
Na rastlinsko mKČN Stara Cesta so priključeni trije objekti in se je v letu 2021 očistilo 568.6 m3 odpadnih 
vod.  
Na malih čistilnih napravah v upravljanju redno spremljamo kvaliteto iztoka in sicer enkrat letno 
izvedemo akreditirana preskušanja na parametra KPK in BPK5. 
 
 

3.2.4.2 Mala komunalna čistilna naprava Veržej 

Besedilo Vrednost, količina, navedba, opis

Čistilna naprava: KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA VERŽEJ Leto 2021

Leto pričetka obratovanja čistilne naprave 1997

Lastniki čistilne naprave in njihovi deleži v 100% lasti občine Veržej

Tip čistilne naprave glede na način čiščenja pretočna biološka čistilna naprava

Kapaciteta čistilne naprave (v PE = št. populacijskih enot) 1000

Letno povprečno število odjemnih mest na KA in ČN: 419

Količina očiščene vode na ČN po merilcu pretoka v m3* 74.385

Naselja v občini, za katera se opravlja čiščenje na ČN Veržej, Bunčani

Število monitoringov na dotoku in iztoku čistilne naprave v letu 2

Čistilna naprava na kateri se izvaja čiščenje odpadnih vod občine VERŽEJ

 
 

Odpadne vode iz naselja Veržej in naselja Bunčani so se čistile na mali komunalni čistilni napravi Veržej 
(v nadaljevanju MKČN Veržej) kapacitete 1.000 PE, ki je mehansko – biološka čistilna naprava tipa »CISTO 
1400« z aerobno stabilizacijo blata, torej s primarno in terciarno stopnjo čiščenja. 
 
Sprejemnik in odvodnik očiščene odpadne vode je rokav reka Mure – Murica. 

Odpadne vode naselja Veržej so predstavljale predvsem sanitarne vode gospodinjstev ter 
manjše obrtne dejavnosti (avtopralnica, gostinstvo, klavnica).  

Na MKČN Veržej smo v skladu z veljavnimi predpisi opravili v preteklem letu 2 vzorčenji odpadne 
vode (monitoringa) na dotoku in iztoku čistilne naprave. Vzorčenje in meritve je opravljal akreditirani 
laboratorij. 
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Besedi lo
Mejna 

vrednost v mg/l

Dosežen učinek 

čiščenja  v %

Parameter: Dotok Iztok

Kemijska potreba po kis iku (KPK) 1578 52 150 96,44

Biomemijska potreba po kis iku (BPK5) 618 10 30 98,24

Povprečna letna 

vrednost v mg/l

Povprečni letni učinek čiščenja v letu 2021 na MKČN VERŽEJ

 
 
Vrednotenje po 10. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) (preseganje mejnih vrednosti) ter Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Priloga 1, Preglednica 3: mejne vrednosti pri 
primernem čiščenju (8. člen) v malih komunalnih čistilnih napravah zmogljivosti >=50 in <2.000 PE), Ur. 
l. RS št. 98/2015 
 Vrednosti izmerjenih parametrov odpadnih vod so bile v času meritev usklajene s predpisanimi 
mejnimi vrednostmi.     

 Vrednotenje po 11. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode 
in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) (ugotavljanje čezmerne obremenitve): 
MKČN Veržej v letu 2021 ni čezmerno obremenjevala okolja. 

3.2.4.3 Mala komunalna čistilna naprava Banovci 

Besedilo Vrednost, količina, navedba, opis

Čistilna naprava: MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA BANOVCI Leto 2021

Leto pričetka obratovanja čistilne naprave 2007 (v letu 2017 rekonstruirana)

Lastniki čistilne naprave in njihovi deleži
v 70% lasti DRUŽBE Sava d.d. in 30% v lasti 

občine Veržej

Tip čistilne naprave glede na način čiščenja s potopnikom tipa Bio - Disk

Kapaciteta čistilne naprave (v PE = št. populacijskih enot) 1000

Skupno povprečno število odjemnih mest na KA in ČN: 138

Količina očiščene vode na ČN po merilcu pretoka v m3* 25.585

Naselja v občini, za katera se opravlja čiščenje na ČN Banovci

Število monitoringov na dotoku in iztoku čistilne naprave v letu 3

Čistilna naprava na kateri se izvaja čiščenje odpadnih vod občine BANOVCI

 
 

Odpadne vode naselja Banovci, vključno s komunalnimi odpadnimi vodami kompleksa Term Banovci 
se čisti na mali Komunalni čistilni napravi Banovci kapacitete 1000 PE. Tip čistilne naprave je potopni Bio 
– Disk. Predhodno se odpadna voda očisti grobih delcev na avtomatskih grabljah. 

 

Besedi lo
Mejna vrednost v 

mg/l

Dosežen učinek 

čiščenja  v %

Parameter: Dotok Iztok

Kemijska potreba po kis iku (KPK) 841 59 150 92,41

Biomemijska potreba po kis iku (BPK5) 436 13 30 96,57

Povprečna letna 

vrednost v mg/l

Povprečni letni učinek čiščenja v letu 2021 na mKČN BANOVCI

 
 

Vrednotenje po 10. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) (preseganje mejnih vrednosti) ter Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Priloga 1, Preglednica 3: mejne vrednosti pri 
primernem čiščenju (8. člen) v malih komunalnih čistilnih napravah zmogljivosti >=50 in <2.000 PE), Ur. 
l. RS št. 98/2015, 76/17), OVD št. 35441-43/2004-15 in 35436-15/2005-2 z dne 17.1.2014 in Sklepom št. 
35441-41/2018-2 z dne 18.6.2020 so na ČN Banovci izmerjene vrednosti parametrov skladne z 
uredbama in OVD.  
     
 Vrednotenje po 11. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode 
in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) (ugotavljanje čezmerne obremenitve): 
MKČN Banovci v letu 2021 ni čezmerno obremenjevala okolja. 
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3.2.4.4 Biološka čistilna naprava Razkrižje 

Biološka komunalna čistilna naprava Razkrižje (v nadaljevanju KČN Razkrižje) je zgrajena v 
naselju Gibina in je  tipa SBR (sekvenčna biološka čistilna naprava) z nazivno kapaciteto 2.050 PE. 
Namenjena je čiščenju odpadnih vod iz naselij občine Razkrižje in sicer iz naselij Veščica, Razkrižje, 
Šafarsko, Gibina ter Šprinc in Kopriva.  

Čistilna naprava obsega upravno zgradbo z naslednjimi prostori: upravni prostor z elektro 
omaro, prostor za dehidracijo blata, prostor z elektro agregatom, prostor z napravo za mehansko 
predčiščenje odpadne vode ter kletni prostor s puhali. Zunanje površine obsegajo: predjamo, AB jašek 
za sprejem grezničnih gošč, dva sekvenčna reaktorja (SB reaktor), zalogovnik blata in iztočno kineto z 
merilcem pretoka. Sprejemnik in odvodnik očiščene odpadne vode je reka Ščavnica. 

Odpadne vode, ki nastajajo v občini Razkrižje so predvsem sanitarne vode gospodinjstev ter 
manjše obrtne dejavnosti in javni prostori (okrepčevalnice, bari, osnovna šola z vrtcem, zdravstveni dom, 
zbiralnica kož, trgovine).  

 
 

 

Besedilo Vrednost, količina, navedba, opis

Čistilna naprava: BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA RAZKRIŽJE Leto 2021

Leto pričetka obratovanja čistilne naprave 2013 (pridobitev uporabnega dovoljenja)

Lastniki čistilne naprave in njihovi deleži v 100% lasti občine Razkrižje

Tip čistilne naprave glede na način čiščenja SBR

Kapaciteta čistilne naprave (v PE = št. populacijskih enot) 2050

Skupno povprečno število odjemnih mest na KA in ČN: 348

Količina očiščene vode na ČN po merilcu pretoka v m3* 45.808

Naselja v občini, za katera se opravlja čiščenje na ČN
Veščica, Razkrižje, Šafarsko, Gibina, Šprinc in 

Kopriva

Število monitoringov na dotoku in iztoku čistilne naprave v letu 4

Čistilna naprava na kateri se izvaja čiščenje odpadnih vod občine RAZKRIŽJE

 
 

Na BČN Razkrižje so bili opravljeni 4 monitoringi odpadne vode na dotoku in iztoku. Vzorčenje in 
meritve je izvedel v skladu z veljavnimi predpisi akreditirani laboratorij. 
 

Besedi lo
Mejna vrednost 

v mg/l

Dosežen učinek 

čiščenja  v %

Parameter: Dotok Iztok

Kemijska potreba po kis iku (KPK) 924 37 125 96,12

Biomemijska potreba po kis iku (BPK5) 450 4 25 99,07

Celotni  fosfor 14,95 7,17 55,04

Amoni jev duš ik 86,3 0,39 10 99,55

Celotni  duš ik 108,68 6,25 94,31

Neraztopl jene snovi 363,25 9,35 97,43

Povprečna letna 

vrednost v mg/l

Povprečni letni učinek čiščenja v letu 2021 na BČN RAZKRIŽJE

 
 
Vrednotenje po 10. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) (preseganje mejnih vrednosti): 

Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje komunalne čistilne naprave – Biološke čistilne 
naprave glede emisij v vode št. 35441-34/2005-2 z dne 5.6.2006, Odločbe o spremembi 
okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje komunalne čistilne naprave glede emisij v vode št. 35441-
38/2007-3 (v povezavi z 35441-34/2005) z dne 25.4.2007 in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode, Ur. list RS št. 98/15. 

Vrednosti izmerjenih koncentracij parametrov v vzorcih odpadnih voda so usklajene s 
predpisanimi mejnimi vrednostmi. 

Vrednotenje po 11. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode 
in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) (ugotavljanje čezmerne obremenitve): 
BČN Razkrižje ni vir čezmerne obremenitve. 
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3.2.4.5 Komunalna čistilna naprava Apače 

Za potrebe čiščenja odpadnih vod na območju občine Apače je zgrajena čistilna naprava v naselju 
Segovci, kapacitete 3.100 PE. 
  Na KČN Apače, ki je locirana v naselju Segovci, se trenutno čistijo odpadne vode iz naselij 
Segovci, Apače in Črnci. V sklopu druge faze se planira čiščenje odpadnih vod iz naselij Lutverci in 
Žepovci.  
KČN Apače sprejema tudi greznične gošče in blato MKČN do 50 PE iz naselij v občini Apače, ki niso in ne 
bodo opremljene z javno kanalizacijo.  
 Na čistilni napravi Apače poteka mehansko čiščenje odpadne vode, kjer se ločijo grobi odpadki 
iz grabelj in sit, maščobe ter pesek. Nadalje poteka biološka faza čiščenja odpadnih vod na dveh 
vzporednih linijah. Na vsaki liniji je aeriran selektor, denitrifikacijski bazen, aeracijski bazen in usedalnik 
z lamelami. V aeracijskem bazenu so dodatno nameščeni plavajoči plastični nosilci, ki služijo kot nosilci 
za biomaso. V končnem usedalniku se aktivno blato poseda, hkrati pa se po potrebi dovaja železov tri 
klorid za obarjanje fosforja ter boljšega usedanja blata. Odvečno blato se prečrpava v končni usedalnik, 
ki je prav tako prezračevan. Za potrebe dehidracije blata se uporablja naprava s filtrnimi vrečami.   
Iztok očiščene odpadne vode je speljan v reko Muro (GKY: 571437, GKX: 173263).  
KČN Apače ima postajo za sprejem grezničnih gošč, ki mehansko očisti gošče. Gošče se zbirajo v 
zalogovniku gošč ter se dalje prečrpavajo po liniji vode v čiščenje. 
 

Besedilo Vrednost, količina, navedba, opis

Čistilna naprava: KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA APAČE Leto 2021

Leto pričetka obratovanja čistilne naprave 2016 (pridobitev uporabnega dovoljenja)

Lastniki čistilne naprave in njihovi deleži v 100% lasti občine Apače

Tip čistilne naprave glede na način čiščenja MBBR

Kapaciteta čistilne naprave (v PE = št. populacijskih enot) 3100

Skupno povprečno število odjemnih mest na KA in ČN: 380

Količina očiščene vode na ČN po merilcu pretoka v m3 38.334

 - količina očiščenih grezničnih gošč v m3 na KČN Apače 1.747

Naselja v občini, za katera se opravlja čiščenje na ČN Apače, Segovci, Črnci

Število monitoringov na dotoku in iztoku čistilne naprave v letu 12

Čistilna naprava na kateri se izvaja čiščenje odpadnih vod občine APAČE

 

 
V letu 2021 je bilo na KČN Apače izvedenih 12 monitoringov odpadne vode na dotoku in iztoku. 
Vzorčenje in meritve je izvedel v skladu z veljavnimi predpisi akreditirani laboratorij. 
 

Besedilo
Mejna vrednost 

v mg/l

Dosežen učinek 

čiščenja  v %

Parameter: Dotok Iztok

Kemijska potreba po kis iku (KPK) 1172 37 125 96,81

Biomemijska potreba po kis iku (BPK5) 529 10 25 98,15

Celotni  fosfor 12,72 2,77 77,86

Amoni jev duš ik 86,08 10,62 10 87,66

Celotni  duš ik 111,47 15,41 86,18

Neraztopl jene snovi 510,33 11,98 60 97,65

Povprečna letna 

vrednost v mg/l

Povprečni letni učinek čiščenja v letu 2021 na KČN APAČE

 
Glede na 10. člen Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 

kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15, 76/17), OVD št.  35441-1/2013-4, z dne 21. 1. 2013 in Odločbo 
št. 35441-2/2017-3, z dne 2. 3. 2017, so bile na ČN Apače presežene mejne vrednosti parametrov: 
NH4/N (1x več kot 100% in 1x za več kot 100% in 2x manj kot 100. 

Glede na 11. člen Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15, 76/17), OVD 35441-1/2013-4, z dne 21. 1. 2013 in Odločbo št. 
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35441-2/2017-3, z dne 2. 3. 2017, KČN Apače čezmerno obremenjuje okolje po parametru NH4/N.
  
Čistilno napravo Apače obremenjujejo dovozi grezničnih gošč. Dovoz grezničnih gošč smo v letu 2021 
planirali tako, da se je le del grezničnih gošč obdelal na čistilni napravi (1747 m3), preostanek pa je 
zunanji izvajalec obdelal na drugi čistilni napravi (2508 m3).  
Proti koncu letu 2021 smo iz aeracijskih bazenov pobrali nosilce in testirali delovanje čistilne naprave 
brez nosilcev v aeracijskem bazenu. Črpalko za recirkulacijo blata je prav tako potrebno spustiti na dno, 
da bo recirkuliralo bolj zgoščeno blato. 
 
Z navedenimi minimalnimi spremembami v tehnologiji še vedno ne dosegamo ustreznih rezultatov 
čiščenja zato bomo naročili projektno nalogo, ki bo obsegala preračun obstoječih kapacitet in opreme. 
Na ta način želimo ugotoviti, kaj je v tehnološkem procesu KČN Apače neustrezno, da nikakor ne uspemo 
dosegati ustreznih in stabilnih rezultatov čiščenja odpadne vode. 

3.2.4.6 Vzdrževalna dela na čistilnih napravah  

Vzdrževalna dela, na vgrajenih napravah in opremi čistilnih naprav, ki so v upravljanju JP Prlekija 
d.o.o., so bila izvedena v skladu s planom vzdrževalnih del, ta pa je bil oblikovan na osnovi navodil 
proizvajalcev posameznih naprav in opreme. Pri pripravi plana je bila za vsako napravo in vso opremo 
upoštevana zahtevana frekvenca in obseg vzdrževalnih del, po navodilih proizvajalcev.  

Vzdrževalna dela, ki niso vezana na garancijske roke, so bila opravljena v lastni režiji. Pooblaščeni 
serviserji izvajajo obnovitvena dela na napravah, ki zaradi svoje specifike zahtevajo preciznost in 
originalne nadomestne dele.  

3.2.4.7 Odpadki, ki so nastali pri postopku čiščenja odpadnih voda  

V postopku čiščenja odpadne vode nastajajo frakcije odpadkov, ki predstavljajo velik dodaten 
strošek čiščenja, saj jih lahko prevzamejo v nadaljnjo predelavo oz. uničenje le pooblaščene institucije, 
ki jih izvajalec javne službe izbere na podlagi javnih naročil. 

 
Skupne količine odpadkov, ki so nastali v procesu čiščenja odpadnih vod in smo jih v letu 2021 

predali pooblaščenim prevzemnikom:  
 

Klasifik. 

številka
VRSTA ODPADKA

Količina v 

kg/leto

19 08 01 Odpadki  i z s i t, grabel j 20.360

19 08 02 Pesek iz peskolova 25.900

19 08 09
Maščobe in lebdeči  delci  i z 

prezračevanega lovi lca  maščob
116.660

19 08 05 Dehidri rano blato 1.263.300

 
 

3.2.4.8 Industrijske odpadne vode - posebne storitve   

Na CČN Ljutomer se čistijo industrijske odpadne vode naslednjih podjetij: 
- Pomurske mlekarne d.d., obrat Ljutomer, (% očiščene vode v skupni letni količini 

očiščene vode: 3,07)  
- Krka Novo Mesto, obrat Ljutomer,  (% očiščene vode v skupni letni količini očiščene 

vode: 3,13)   
- Usnjarna SASIP d.o.o., (% očiščene vode v skupni letni količini očiščene vode: 0,18)   
- Farmtech, Industrijska ulica,  (% očiščene vode v skupni letni količini očiščene vode: 

0,20)   
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- Ultramarin lakirnica d.o.o.  (% očiščene vode v skupni letni količini očiščene vode: 
0,13)  

- Wienerberger, Opekarna Ormož d.o.o., enota Boreci  (% očiščene vode v skupni letni 
količini očiščene vode: 0,13)  

- Dom Lukavci,  (% očiščene vode v skupni letni količini očiščene vode: 0,41)  
- Kovinogalvana Ključarovci d.o.o.,  (% očiščene vode v skupni letni količini očiščene 

vode: 0,68)   
- OMV Slovenija d.o.o., BS&AP Ljutomer,  (% očiščene vode v skupni letni količini 

očiščene vode: 0,11)   
- Puklavec Family Wines d.o.o., Ljutomer,  (% očiščene vode v skupni letni količini 

očiščene vode: 0,05)   
- KSP Ljutomer d.o.o. – izcedne vode iz deponije Ljutomer (% očiščene vode v skupni 

letni količini očiščene vode: 0,07)   
- Makoter, proizvodnja embalaže, trgovina in storitve d.o.o. (% očiščene vode v skupni 

letni količini očiščene vode: 0,10)   
        (Vir: Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod posameznih podjetij za preteklo leto, leto 2020) 

 
Za preračun deleža industrijskih odpadnih vod se upoštevajo povprečne letne vrednosti parametra 

KPK in količine industrijskih odpadnih vod za leto 2020 brez komunalnih, hladilnih ali ocenjenih vgrajenih 
količin v izdelek, zato se pojavlja razlika v podatkih o prodani očiščeni odpadni vodi izvajalca javne službe 
(navodila ARSO za pripravo podatkov Letnega poročila za obratovalni monitoring čistilne naprave). 

Delež industrijskih odpadnih vod v skupni letni količini čiščene odpadne vode je tako bil 9,59 vol. %. 
Na osnovi občinskih odlokov ima JP Prlekija d.o.o. z industrijskimi uporabniki sklenjene posebne 

pogodbe o izvajanju posebnih storitev čiščenja odpadnih vod. Pogodbe določajo tudi način ugotavljanja 
in določanja cen čiščenja za posameznega industrijskega uporabnika, ki je odvisna tudi od rezultatov 
letnega obratovalnega monitoringa. 

 

3.2.4.9 Pregled podatkov s področja čiščenja odpadne vode 

 LETO 2021                                                                   

ČIŠČENJE  ODPADNIH  VODA

Povprečno število odjemnih mest – čiščenje odpadne  vode 380 842 2.500 348 559 4.629

Količina očiščenih odpadnih  vod v m3 po prodani vodi v celem letu 36.244 128.372 380.803 36.223 61.650 643.292

Količina sprejetih grezničnih gošč na ČN v m3 kot posebna storitev* 0 31 396 30 0 457

Količina prevzetih grezničnih gošč na ČN v m3 kot izvajanje javne službe* 1.747 0 0 0 0 1.747

Skupno število defektov na čistilnih napravah 5 0 7 3 2 17

Občina      

Apače

Občina 

Križevci

Občina 

Ljutomer

Občina       

Veržej
Skupaj Občine

Občina 

Razkrižje

Opomba:*sprejem grezničnih gošč se vrši le na KČN Apače ter CČN Ljutomer. 
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3.2.5 PRIMERJAVA CEN JAVNIH SLUŽB PO DEJAVNOSTIH IN OBČINAH NA DAN  

 

 

• Opomba:  Tabela povzema veljavne cene javnih služb na dan 31.12.2021 
 
 

Javno podjetje je v zahtevanih rokih z elaborati predlagalo pristojnim organom občin potrditev novih 
predračunskih cen javnih služb. Nekatere občine so med letom izvršile postopke in potrdile ustrezne 
cene javnih služb, posamezne občine tega niso storile ali so potrdile drugačno ceno. 

 

3.3 ZAPOSLENI V JP PRLEKIJA D.O.O.   
 

V letu 2021 smo v JP Prlekija d.o.o. zaposlili 4 nove sodelavce (2 Monterja in vzdrževalca vodovodnih 
naprav ter inštalacij, 1 Voznika-strojnika, vzdrževalca objektov in naprav ter 1 Inženirja za elektro 
naprave, telemetrijo in komunikacije). V letu 2021 je Javno podjetja Prlekija zapustilo 6 zaposlenih, 2 
zaradi upokojitve (1 Inštalater in monter vodovodnih naprav ter inštalacij in 1 Voznik-strojnik, 
vzdrževalca objektov in naprav), 4 zaposleni so podali odpoved delovnega razmerja (Vodja tehnično 
operativnega področja, Delovodja, Voznik-strojnik, vzdrževalec objektov in naprav ter Elektroinštalater). 
Nove zaposlitve so bile izvedene v skladu z veljavnimi predpisi in akti. Povprečno število zaposlenih na 
podlagi delovnih ur v letu 2021 vključno z direktorjem je znašalo 29,88. V okviru omenjenih zaposlitev 
je zaposlen tudi invalid. Glede na skupno število zaposlenih delavcev, podjetje ne dosega kvote za 
zaposlovanje invalidov po Uredbi o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, zato je dolžno plačevati 
prispevek v Sklad za spodbujanje zaposlovanja invalidov, in sicer 70 % minimalne plače, ki pa se delno 
poračunava oz. izpolnjuje na osnovi Pogodbe o poslovnem sodelovanju za nadomestno izpolnitev kvote 
s podjetjem TIP Zaščita d.o.o., proizvodnja tekstilnih izdelkov d.o.o., Rogozniška cesta 13, 2250 Ptuj.  
 
 
 
 

Pregled delovnih mest ter število zaposlenih delavcev na dan 31.12.2021 podajamo v spodnji tabeli: 
 

Besedilo: Občina Občina Občina Občina Občina Občina

cene brez DDV-ja Apače Križevci Ljutomer Razkrižje Sv.Jurij Veržej

Oskrba s pitno vodo

Vodarina (EUR/m3) 0,6747 0,6747 0,6747 0,6747 0,6747 0,6747

Omrežnina - cena za DN 13-15 (EUR/vodomer) 8,5274 8,5274 8,5274 8,5274 8,5274 8,5274

Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode

Cena za pokrivanje stroškov javne službe odvajanja (EUR/m3) 0,7843 0,3841 0,4310 0,6677 - 0,2378

Omrežnina - cena za DN 13-15 (EUR/vodomer) 19,6005 16,9311 8,3729 14,7600 - 6,7841

Okoljska dajatev - ČN in vodomer (EUR/m3) 0,0528 0,0528 0,0528 0,0528 0,0528 0,0528

Okoljska dajatev - greznice in vodomer (EUR/m3) 0,5283 0,5283 0,5283 0,5283 0,5283 0,5283

Okoljjska dajatev - MKČN, ni vodomera (EUR/os./l.) 2,6413 2,6413 2,6413 2,6413 2,6413 2,6413

Okoljska dajatev - greznice, ni vodomera (EUR/os./l.) 26,4125 26,4125 26,4125 26,4125 26,4125 26,4125

Storitve povezane z nepretočnimi ter obstoječimi greznicami in MKČN

Cena za pokrivanje stroškov javne službe 0,7632 - - - - -

Omrežnina - za DN 13-15 cena (EUR/vodomer) 1,1142 - - - - -

Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

Cena za pokrivanje stroškov javne službe čiščenja (EUR/m 3) 1,4894 0,2499 0,3076 1,0269 - 0,8426

Omrežnina - za DN 13-15 cena (EUR/vodomer) 9,2624 3,6169 1,8358 5,0760 - 3,4894
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Št. Naziv delovnega mesta

Zahtevana 

satopnja 

izobrazbe

Stanje zasedbe 

del. mest

1 Direktor VII 1
2 Vodja področja financ in računovodstva VI/2 0
3 Vodja tehnično operativnega  področja VI/2 0
4 Vodja področja kontrolinga in razvoja VI/2 1
5 Svetovalec za pravne, splošne, upravne in kadrovske zadeve VI/2 1
6 Finančni svetovalec za plane in poročila ter elaborate in cene javnih služb VI/2 0
7 Tehnični svetovalec za pripravo dela, kalkulacije, cene in tarife, ter obračun storitev VI/2 0
8 Tehnični svetovalec za javno infrastrukturo, razvoj, investicije in upravljavski nadzor VI/2 0
9 Tehnolog na področju oskrbe s pitno vodo VI/2 2

10 Tehnolog za področje odvajanja in čiščenja odpadne vode VI/2 1
11 Sistemski inženir za razvoj IT, obdelavo podatkov in kataster GJI VI/1 1
12 Referent za pripravo podatkov, kontrolo in računovodenje VI/1 1
13 Inženir za elektro naprave, telemetrijo in komunikacije VI/1 2
14 Poslovni sekretar VI/1 0
15 Knjigovodja, finančno knjigovodski referent, referent za obračun VI/1 4
16 Delovodja V 1
17 Skupinovodja, strojni tehnik, nadomestni delovodja V 1
18 Komunalni in materialni tehnik, nabavni referent, skladiščnik V 1
19 Skrbnik katastra javne infrastrukture, vodomerov in hidrantov V 1
20 Inštalater in monter vodovodnih naprav ter inštalacij IV 1
21 Inštalater in monter naprav ter inštalacij odvajanja in čiščenja IV 0

22 Voznik-strojnik, vzdrževalec objektov in naprav IV 3

23 Elektroinštalater, vzdrževalec električnih naprav in inštalacij IV 0

24 Monter in vzdrževalec vodovodnih naprav ter inštalacij IV 6

25 Monter in vzdrževalec naprav ter inštalacij odvajanja in čiščenja IV 2

26 Zidar, pomožni delavec III 0

27 Čistilec poslovnih prostorov III 1
Skupaj 31  

 
Opomba: Zaposlena na delovnem mestu Čistilka poslovnih prostorov je zaposlena s krajšim delovnim 
časom od polnega za 20 ur na teden oz. 4. ure na dan. 
Ena zaposlena na delovnem mestu Tehnolog za področje oskrbe s pitno vodo je od 01.01.2021 do 
08.09.2021 delala s krajšim delovnim časom od polnega  20 ur na teden zaradi starševstva.  
 
 
 
 
Pregled števila zaposlenih po doseženi strokovni izobrazbi po stanju na dan 31.12.2021  

 
 

 
Pregled starostne sestave zaposlenih po stanju na dan 31.12.2021  
 

Stanje na dan 

31.12.2021

Do 30 let 4

Od 31 do 40 let 7

Od 41 do 50 let 15

Od 51 do 60 let 4

Nad 60 let 1

SKUPAJ 31  
 

Stopnja

Stanje na dan 

31.12.2021

Nedokončana osnovna šola I 0
Dokončana osnovna šola II 0
Nižje poklicno izobraževanje III 1
Srednje poklicno izobraževanje IV 9
Srednja šola V 7
Višješolska izbobrazba VI/1 6
Visoka strokovna izobrazba VI/2 6
Univerzitetna izobrazba VII 1
Magisterij znanosti VIII/1 1
Doktorat znanosti VIII/2 0
SKUPAJ 31
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Povprečna starost zaposlenih v podjetju na dan 31.12.2021 je 42,22 let. Glede na spol, je v 
javnem podjetju zaposlenih 11 žensk, kar je 35,48 % in 20 moških, kar predstavlja 64,52 % vseh 
zaposlenih v podjetju.  

Pri izplačevanju plač in drugih izplačil so bile izpolnjene prepisane obveznosti do zaposlenih, ki 
so določene z Zakonom o delovnih razmerjih/ZDR-1 (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – 
ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – 
ZČmIS-A, 202/21 – odl. US), Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih 
prejemkov (Ur. l. RS, št. 87/97, 9/98, 48/01, 40/12 – ZUJF in 8/20), Zakonom o interventnih ukrepih za 
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 
št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 206/21 – ZDUPŠOP), 
Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 43/15, 86/16, 12/17, 80/17, 3/19 in 81/19), ki 
je veljala do 21.06.2021, Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 105/21),  Pravilnikom 
o plačah, napredovanju in nagrajevanju delavcev z dne 11.03.2010, ter drugimi veljavnimi predpisi in 
akti. V letu 2021 so bile izplačane štiri jubilejne nagrade in sicer ena za 30 let skupne delovne dobe in tri  
za 20 let skupne delovne dobe. 

Podjetje je skrbelo za strokovno izobraževanje in dopolnjevanje znanj in s tem možnost razvoja 
ter ustreznega spremljanja in prilagajanja delovnih procesov spreminjanju pogojev in obsega dela. Prav 
tako je podjetje spoštovalo in izvajalo predpise za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-
19) v Javnem podjetju Prlekija d.o.o.. Vodstvo podjetja je sprejelo vrsto ukrepov, s katerimi smo želeli 
zmanjšati tveganje za okužbo in preprečevati širjenje COVID-19. 

Podjetje v skladu z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu sprotno napotuje 
delavce ob izteku veljavnosti potrdila o opravljenem zdravniškem pregledu na obdobni zdravniški 
pregled k pooblaščenemu izvajalcu zdravstvenih storitev.  

Podjetje ima sklenjeno Pogodbo o izvajanju strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri 
delu ter požarne varnosti s podjetjem Balvept d.o.o. iz Murske Sobote. Omenjeni zunanji izvajalec je na 
podlagi te pogodbe izvršil vse potrebne strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu in 
varstva pred požarom in je za Javno podjetje Prlekija d.o.o. izdelal načine in ukrepe za zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu, ki jih ustrezno dopolnjuje v primerih vsake nove nevarnosti ali spremembe 
ravni tveganja, ter v primeru spremembe veljavnih predpisov, ali ob kakšni drugi situaciji. Vsi zaposleni, 
katerim je iztekla veljavnost potrdilo so opravili teoretično usposabljanje in preverjanje znanja iz varnosti 
in zdravja pri delu ter požarnega varstva.   

Podjetje se je trudilo zaposlenim delavcem zagotavljati pogoje za čim bolj varno delo, in jih 
opozarjalo na spoštovanje veljavnih predpisov ter jih osveščalo o tem, da je kakovost in varnost izvajanja 
delovnih zadolžitev v veliki meri odvisna predvsem od vsakega posameznega zaposlenega delavca. Skrb 
za varstvo pri delu je podjetje uresničevalo s stalnim preverjanjem izvajanja predpisanih ukrepov zaščite 
pri delovnih procesih in uporabi varovalne osebne opreme.  

V letu 2021 sta bili pri zaposlenih v podjetju 2 poškodbi pri delu, pri čemer je pri enem 
zaposlenem šlo za bolniško odsotnost krajšo od treh delovnih dneh, druga poškodba pri delu je bila 
prijavljena Inšpektoratu Republike Slovenije za delo v skladu s predpisi.  

 

3.4 KAKOVOST POSLOVANJA  
 

V JP Prlekija d.o.o. si prizadevamo izboljševati učinkovitost, optimizirati delovne procese ter 
zagotavljati  preglednost poslovanja in iskati ter izkoriščati notranje rezerve. Poskrbljeno je za razvoj 
dejavnosti z uvajanjem novosti, pravočasno poskušamo odkrivati in odpravljati napake in 
pomanjkljivosti, ter zmanjševati tveganja znotraj podjetja in tudi izven njega.  

Potrebno pozornost namenjamo izobraževanju in usposabljanju zaposlenih in notranji ter zunanji 
komunikaciji. 

Pri svojem delu upoštevamo veljavne predpise in druge akte ter zahteve, potrebe in pričakovanja, 
stalno skrb namenjamo izboljševanju kakovosti poslovanja javnega podjetja in izvajanja storitev javnih 
služb, ter na temelju naših načel poslovanja in vrednot udejanjamo naše poslanstvo. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-2826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1428
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2296
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0741
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3722
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2550
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4069
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0766
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4283
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3789
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0564
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0036
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V JP Prlekija d.o.o. spodbujamo timsko delo, skrbimo za čim večjo motivacijo zaposlenih in njihovo 
pripadnost ter prizadevnost, natančnost, ažurnost in inovativnost pri opravljanju del in nalog. 

V čim večji meri skušamo slediti potrebam uporabnikov in lastnikov ter okolja v katerem delujemo.  
Najpomembnejši stalni cilj in skrb JP Prlekija d.o.o. je trajno zagotavljanje zadostnega obsega ter 

kvalitete javnih dobrin našim uporabnikom. 

3.5 OBVLADOVANJE TVEGANJ   
 

V JP Prlekija d.o.o. namenjamo potrebno pozornost obvladovanju tveganj, s katerimi se podjetje 
srečuje na vseh področjih delovanja, izvajamo preventive in kurativne ukrepe, skrbimo za ustrezno 
količino in kvaliteto javnih dobrin in zmanjševanje nevarnosti, zato da zaradi odstopanj od navedenega 
ne bi bili prizadeti uporabniki.  

Skrb za obvladovanje tveganj je še posebej potrebna pri vključevanju JP Prlekija d.o.o. v Sistem C, 
kjer nam novi objekti in naprave zaradi napak in pomanjkljivosti še vedno povzročajo težave in vplivajo 
na možnosti in pogoje izvajanja javnih služb. 

JP Prlekija d.o.o., ki izvaja občutljivo dejavnost obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja, je izpostavljeno velikim in različnim tveganjem, zato je stalna skrb in preventiva na področju 
obvladovanja tveganj še toliko bolj pomembna. 

 
 
 

Tveganja varnosti in zanesljivosti oskrbe uporabnikov z javnimi dobrinami 
 

Varnost in zanesljivost oskrbe je pri oskrbi s pitno vodo stalna naloga, tako na področju varnosti 
oskrbe zaradi sprememb kakovosti zajete podzemne vode kot na področju zanesljivosti oziroma 
neprekinjenosti oskrbe zaradi nenadnih večjih okvar na distribucijskih sistemih (posledice 
nepričakovanih poškodb ali dotrajanosti infrastrukture) in izpadi dobave električne energije. V procesih 
ravnanja z odpadno vodo pa obratovalno ogroženost povzročajo večje okvare na sistemih za odvajanje, 
izpadi dobave električne energije v objektih za čiščenje odpadne vode ter naključni izpadi delovanja 
vgrajene strojne in elektro opreme, saj morajo procesi mehanskega in biološkega čiščenja odpadne vode 
potekati neprekinjeno. 

Tveganja na področju varnosti oskrbe z vodo se v normalnih in izrednih obratovalnih razmerah 
obvladujejo s sistematičnim notranjim in zunanjim nadzorom. Notranji nadzor poteka po letnem načrtu 
preskušanj pitne vode po načelih HACCP, ki se ob nastopih spremenjenih razmer v procesih črpanja in 
distribucije vode takoj prilagaja tekočim potrebam in ugotovitvam.  

Med ukrepi za obvladovanje tveganj varnosti oskrbe z vodo, pa tudi za primere izpadov dobave 
vode zaradi okvar vodovoda, so tudi protokoli obveščanj uporabnikov v primerih poslabšanih oskrbnih 
razmer, ki so natančno določeni v programih sistemskih nadzorov delovanja vodovodnih sistemov in jih 
družba redno izvaja. Izpostavljenost tveganjem na področju stalnosti oziroma neprekinjenosti dobave 
pitne vode in odvajanja ter čiščenja odpadne vode zaradi izpadov distribucijskih zmogljivosti in vgrajene 
infrastrukturne opreme družba obvladuje s 24-urno službo pripravljenosti za nujna interventna 
posredovanja. 

Za zagotavljanje stalnosti in varnosti oskrbe družba, ob upoštevanju razpoložljivih finančnih 
sredstev, pripravlja načrte potrebnih vlaganj v obnovo in širitev infrastrukture ter druge opreme za 
izvajanje osnovnih dejavnosti.  
 
 
 
 
Tveganja elementarnih nesreč in okoljska tveganja 
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Elementarne nesreče vplivajo na varnost in stalnost oskrbe ob nastopu višje sile (npr. hitre 
vremenske spremembe, naravne nesreče, slabšanje kakovostnega in količinskega stanja vodnih virov, 
teroristični napadi, potres, ...), zato imamo v družbi izdelane načrte ukrepanja, ki se prilagajajo 
opremljenosti na oskrbnih območjih in veljavnim predpisom in določajo organizacijske strukture in 
ukrepanje v primeru kateregakoli izrednega dogodka, ki bi povzročil daljši izpad oskrbe zaradi uničenja 
komunalnih sistemov. 

Okoljska tveganja obsegajo predvsem možna onesnaženja pitne vode. Podjetje izvaja aktivnosti 
pravočasnega in strokovno pravilnega prepoznavanja nevarnosti in ekoloških tveganj pri oskrbi s pitno 
vodo zaradi različnih zunanjih vplivov (nevarnost za vire pitne vode na urbanih območjih  je predvsem 
stalni vnos onesnaževal s cest, streh, kanalizacije, industrije, zelenih površin in tudi kmetijskih površin, 
zato je potrebno izvajati zaščito vodovarstvenih območij z omejitvami rabe prostora in plačevanjem 
odškodnin, saj se s tem omeji možnost onesnaženja pitne vode). 

Ekološka tveganja, ki ogrožajo okolje pa so največja v procesih odvajanja in čiščenja odpadne 
vode. Prekinitve v teh procesih lahko v kratkem času ogrozijo okolje na območjih iztokov odpadne vode 
v vodotoke, posledično je lahko prizadeto vodno in obvodno živalstvo ter rastlinstvo na širšem območju, 
z zamikom pa tudi podzemni viri pitne vode. Obvladovanje tveganj se izvaja z izvajanjem zakonsko 
predpisanih nalog (poročila o obratovalnem monitoringu) in po potrebi tudi z izvajanjem izrednih 
meritev kvalitete odpadnih vod in s stalnim nadzorom procesov obratovanja ČN. Prav tako se redno 
spremlja kvaliteta odpadnih vod industrijskih uporabnikov (preko zakonsko predpisanih poročil o 
obratovalnem monitoringu, ki so jih izvajalcu javne službe dolžni posredovati industrijski uporabniki 
skladno s sklenjenimi  pogodbami) pred iztokom v javno  kanalizacijo, pa tudi z izvajanjem izrednih 
meritev v primeru suma o prekomernih obremenitvah odpadnih vod, saj le-te na čistilnih napravah lahko 
povzročijo motnje v procesu biološkega čiščenja (celo uničenje mikroorganizmov). 

Dodatno tveganje predstavlja nezmožnost izvajanja javne na področju storitev povezanih z 
greznicami in MKČN, zaradi česar smo še vedno priča neustreznemu odlaganju blata iz greznic v naravo, 
ki ogroža vire pitne vode v podtalnici, površinske vode in naravno okolje.  
 
Regulatorna tveganja 
 

Regulatorna tveganja, so povezana z možnostmi upoštevanja, udejanjanja in izvajanja veljavnih 
predpisov in drugih aktov, ki so podlaga in pogoj za delo in poslovanje in niso odvisne od podjejta 
samega, pač pa od tretjih oseb in okoliščin, na katere podjetje ne more vplivati. 

Izpostavljenost JP Prlekija d.o.o. regulatornim tveganjem se je po zaključku skupnega projekta 
Sistem C na področju oskrbe s pitno vodo zelo povečala zaradi razlogov na strani občin, na katere JP 
Prlekija d.o.o. ne more vplivati, čeprav ves čas opozarja na nepravilnosti in zahteva ureditev stanja ter 
izvaja potrebne aktivnosti v okviru lastnih možnosti in kompetenc.  

Regulatorna tveganja izhajajo tudi iz sprememb zakonodaje in vplivajo na poslovni rezultat družbe, 
pri čemer učinkov teh sprememb ni mogoče omejevati in se kažejo kot predpisane in potrebne dodatne 
aktivnosti in z njimi povezani stroški. 

Regulatorna tveganja poskušamo zmanjševati in omiliti z aktivnim sodelovanjem pri pripravi ter 
spreminjanju pravnih podlag in regulative, spremljanjem stanja in sprememb ter z izvajanjem 
predpisanih in potrebnih nalog. 
 
 
Tržna tveganja 
 

Prodajna oz. tržna in nabavna oz. cenovna tveganja predstavljajo omejene možnosti 
uveljavljanja sprememb cen javnih služb in javnih dobrin, ter možnosti zmanjševanja stroškov 
poslovanja, zlasti na področju nabave blaga, storitev in energije.  

Z vidika prodajnih tveganj je za družbo značilno, da prav tako nima vpliva na obseg prodanih 
storitev. Z zmanjševanjem obsega prodanih storitev pada izkoriščenost razpoložljivih virov, kar v 
povezavi z visokim deležem stalnih stroškov negativno vpliva na poslovanje družbe oziroma povečuje 
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cene storitev javnih služb. Tveganja za prodajo z naslova zmanjšanja kupne moči uporabnikov storitev 
javnih služb, so dokaj nizka, saj gre za obvezne gospodarske javne službe.  Tveganje predstavlja tudi 
morebitna nepravilnost ali netočnost podatkov pri obračunih storitev, zato sproti preverjamo vse  
vstopne parametre za obračune in sam način obračunov, ter pravočasno korigiramo morebitne  
sistemske nepravilnosti, ko bi lahko bistveno vplivale na poslovanje podjetja. 

Navedeno tveganje je povezano tudi s problemom plačilne nediscipline, tako v primeru 
gospodinjstev, kjer gre največkrat za problem težkega socialnega položaja uporabnikov, kakor tudi v 
primerih pravnih oseb, zlasti industrijskih uporabnikov, kjer lahko pride do velike izpostavljenosti zaradi 
velikih zneskov dolga in dolgih rokov zamud pri plačilih, ter omejenih možnosti ukrepanja javnega 
podjetja, ki so ne more samo izbirati kupcev storitev javnih dobrin. 

Vpliv podjetja na zmanjšanje nabavnih tveganj oz. cenovnih tveganj pri nabavah energije, 
materialov in storitev, je zelo omejen in neznaten. Podjetje dosledno izvaja postopke javnega naročanja, 
gibanje nabavnih cen in njihov vpliv na poslovne odhodke pa obvladujemo s spremljanjem nabavnega 
trga in prilagajanjem ročnosti pogodb, ki jih sklepamo z dobavitelji pomembnejših storitev in materialov. 
 
Informacijska tveganja 
 

Tveganja nedelovanja IT so vezana na zagotavljanje razpoložljivosti in odzivnosti storitev 
informacijskega sistema, ki so odvisne od strojne in programske opreme. Uspešnega in nemotenega 
poslovanja si danes ni moč predstavljati brez sistemov za ustrezno, pregledno in varno zbiranje, 
obdelavo in uporabo podatkov ter njihovo varnostno kopiranje in arhiviranje. 

Varovanje informacijskih virov pred nepooblaščenimi dostopi se izvaja na različnih nivojih. V 
podjetju izvajamo selektivno dodeljevanje pravic in dostopov, na aplikacijskem nivoju je vzpostavljena 
učinkovita uporaba in redna periodična menjava gesel, glavna komunikacijska vozlišča in strežniški 
prostori so dostopni samo pooblaščenim osebam in so fizično varovani. Za celostno zaščito pred vdori 
od zunaj se uporablja različne tehnološke rešitve kot so protipožarne pregrade, protivirusne zaščite in 
digitalni interno certificirani ključi za dostope na daljavo in drugo. 
 
Kadrovska tveganja 
 

Tudi kadrovska tveganja so v JP Prlekija d.o.o. povezana predvsem z prevzemom novozgrajene 
infrastrukture Sistema C v upravljanje in v najem. Celotna nova infrastruktura je namreč že v uporabi in 
zahteva ustrezno kadrovsko pokritost vseh poslovnih funkcij ter pripravljenost in usposobljenost za delo 
na občutljivem področju trajne in varne oskrbe uporabnikov z javnimi dobrinami. 

V podjetju se zavedamo, da bi odhod ključnih kadrov pomenil odhod znanja, zato namenjamo 
potrebno pozornost ustrezni in pravočasni informiranosti delavcev, ažurnemu odzivanju in razreševanju 
morebitnih odprtih vprašanj zaposlenih ter nejasnosti, prav tako skrbimo za dobro počutje in ustrezno 
opremljenost, motivacijo in usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Aktivni smo tudi na področju 
promocije zdravja na delovnem mestu, izvajanju zdravstvenih ukrepov za zaščito pred tveganji ter pri 
preventivnem delovanju v smeri preprečevanja različnih psihosocialnih tveganj pri delu, kar predstavlja 
notranji instrument za minimiziranje odsotnosti iz razloga bolezni in poškodb zaposlenih. Zaposlene 
spodbujamo k izobraževanju z namenom zagotavljanja ustrezne strokovne usposobljenosti in 
kompetentnega timskega dela. 
 
Tveganja razkrivanja osebnih in drugih podatkov 
 

Tveganje razkrivanja osebnih in drugih podatkov, pomeni za JP Prlekija d.o.o., ki posluje z velikim 
številom uporabnikov, veliko odgovornost za obvladovanje pretoka informacij z osebnimi podatki 
uporabnikov in zaposlenih, kakor tudi hrambo in informacijsko obdelavo teh podatkov. S 
preprečevanjem nepooblaščenega dostopanja do podatkov znotraj družbe in v odnosu do naših 
pogodbenih partnerjev, kakor tudi zagotavljanjem ustrezne zaščite pred nepooblaščenim dostopanjem 
tretjih oseb izven informacijskega sistema poslovanja družbe, se tveganje zmanjšuje. S posodabljanjem, 



  Javno podjetje Prlekija d.o.o.                                                                           LETNO POROČILO 2021 

 

42 
POSLOVNO POROČILO 2021 
 

nadgrajevanjem sistema avtorizacij dostopa do osebnih podatkov pooblaščenih oseb in omejitev 
dostopa nepooblaščenim osebam ter vzdrževanje zaščite pred vdorom v baze podatkov, pa nenehno 
sledimo načelu ničelne tolerance do nepooblaščenih dostopov ali zlorabe podatkov. 
 
Finančna tveganja 
 

Obvladovanje finančnih tveganj je pomembno za uspešno poslovanje in obstoj vsakega podjetja. 
Glavni cilj je doseganje stabilnosti poslovanja, pozitivnih denarnih tokov in zmanjšanje učinka izjemnih 
škodnih dogodkov.  

Likvidnostno tveganje predstavlja možnost pomanjkanja denarnih sredstev za poplačilo 
finančnih obveznosti ob njihovi dospelosti. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju definira likvidnostno tveganje kot tveganje nastanka izgube 
zaradi kratkoročne plačilne nesposobnosti. JP Prlekija d.o.o. praviloma poravnava svoje obveznosti do 
dobaviteljev ter izvajalcev pravočasno v predpisanih in dogovorjenih rokih. Ključen dejavnik za uspešno 
upravljanje z likvidnostnim tveganjem je nadzor nad denarnim tokom; prilive in odlive spremljamo 
dnevno, mesečno ter letno. Likvidnostno tveganje JP Prlekija d.o.o. je zaenkrat ovrednoteno kot nizko 
tveganje.   

Valutno tveganje je finančno tveganje, ki pomeni nevarnost pred finančno izgubo zaradi 
sprememb vrednosti ene valute v primerjavi z drugo. Razmerje med vrednostma dveh valut imenujemo 
valutni oziroma devizni tečaj. Valutnemu tveganju družba ni izpostavljena. 

JP Prlekija d.o.o. je izpostavljeno tudi kreditnemu tveganju, saj za svoje storitve ne prejema 
takojšnjega plačila in zato dnevno, mesečno ter letno spremlja gibanje terjatev tako do fizičnih kot 
pravnih oseb. Izterjavo zapadlih terjatev podjetje izvaja s sprotnim spremljanjem, dogovori, rednim 
opominjanjem dolžnikov, vlaganjem izvršb in tožbami. Kreditno tveganje je ovrednoteno kot zmerno. 

Obrestno tveganje je podrejeno dejstvu, da se obrestne mere na denarnih trgih spreminjajo. 
Obrestno tveganje je ovrednoteno kot nizko tveganje. 

JP Prlekija d.o.o. ima najet dolgoročni kredit pri poslovni banki za namen nakupa in ureditve 
lastnih poslovnih prostorov, pri katerem ni pričakovati obrestnih tveganj, ki bi bila posledica spremembe 
referenčnega tečaja. Potencialno tveganje bi lahko predstavljalo poslabšanje likvidnosti javnega podjetja 
zaradi neustreznih cen javnih služb, katerih sprejemanje ni v domeni podjetja; nelikvidnost podjetja bi 
lahko povzročila nezmožnost plačevanja kreditnih obveznosti v dogovorjenih rokih.  

Podjetje izvaja potrebne aktivnosti načrtovanja in spremljanja finančnih in denarnih tokov ter 
poslovanja, prihodkov in stroškov, kakor tudi strukture sredstev in obveznosti ter skrbi za preglednost,  
gospodarnost in stroškovno učinkovitost poslovanja. 

 
 

Na dan 31.12.2021 znaša terjatev do občine Radenci 1.562.481,95 EUR, od tega za leto 2021  856.284,75 
EUR, za leto 2020 706.197,20 EUR, oblikovan popravek teh terjatev znaša 1.439.149,06 EUR. 
Poleg navedenega ima družba 31.12.2021 za skupaj 1.063.129 EUR obveznosti iz naslova najemnih 
razmerij za gospodarsko javno infrastrukturo, ki jih občine, kot lastnice GJI še niso zaračunale. Navedene 
obveznosti so izkazane kot kratkoročne pasivne časovne razmejitve  in se nanašajo:    
 

- 481.008,99  EUR na preostanek nezaračunane najemnine s strani občin za leto 2020 
- 582.119,72 EUR na preostanek nezaračunane najemnine s strani občin za leto 2021 

 
Glede na neporavnane terjatve do občine Radenci , družba navedenih obveznosti ni zmožna poravnati.  

 
 
 
Upravljanje s tveganji 
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V JP Prlekija d.o.o. sledimo pravilom skrbnega finančnega poslovanja in izvajamo ukrepe 
upravljanja tveganj skladno z zakonom, ki ureja finančno poslovanje podjetij. V ta namen izvajamo 
aktivnosti za ugotavljanje, ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj ter poročanje o tveganjih, 
ki jim je oziroma bi jim družba lahko bila izpostavljena pri svojem poslovanju. 

Pri izvajanju dejavnosti gospodarskih javnih služb smo kot javno podjetje v posredni lasti občin 
ustanoviteljic izpostavljeni specifičnim tveganjem, ki jih določata značaj in pomen storitev javnih služb 
ter monopolna oblika prodaje. Tveganjem smo najbolj izpostavljeni pri zagotavljanju varne in trajne 
oskrbe s storitvami obveznih občinskih javnih služb stalno in v predpisanih standardih kakovosti ne glede 
na poslovne učinke in druge obratovalne, tudi izjemne okoliščine. Skladno z navedenim ter ob 
upoštevanju neprestanih sprememb v okolju, smo pri številnih poslovnih aktivnostih izpostavljeni 
različnim bolj ali manj pomembnim tveganjem, zato izvajamo vse potrebne ukrepe, da se vpliv 
negotovosti in s tem tveganja za družbo zmanjša oziroma nevtralizira. 

Upravljanje s tveganji, vključuje pravočasno in ustrezno ugotavljanje, merjenje, ocenjevanje, 
obvladovanje in spremljanje tveganj, ki jim je ali bi jim lahko bilo javno podjetje izpostavljeno pri svojem 
poslovanju. S sprejemanjem ustreznih ukrepov za obvladovanje in zniževanje izpostavljenosti ključnim 
tveganjem pozitivno vplivamo na stabilnost poslovanja. 

Nenehne spremembe zunanjega okolja, in drugi dejavniki na katere v JP Prlekija d.o.o. ne 
moremo vplivati, pomenijo povečano občutljivost in negotovost poslovanja. Tem dejavnikom se v družbi 
poskušamo prilagajati z ukrepi racionalne rabe materialov, energentov in storitev na eni strani, kot tudi 
s spremembami v organiziranosti dela na drugi strani. 
 

3.6 NABAVA BLAGA  IN STORITEV TER IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL   

 
Javno podjetje Prlekija d.o.o. je v letu 2021  izvajalo javna naročila v skladu z Zakonom o javnem 

naročanju (ZJN-3) ter drugimi pripadajočimi predpisi s področja javnega naročanja ter Pravilnikom o 
izvajanju postopkov javnih naročil, po katerem se izvajajo postopki nabave blaga, storitev in gradenj, ki 
ne dosegajo mejnih vrednosti določenih v zakonu. Vsi postopki javnega naročanja so bili izvedeni v 
skladu z veljavnimi predpisi na državni ravni oz. internimi predpisi podjetja.  

Podjetje je do 28.02.2022 v skladu z javno naročniško zakonodajo sporočilo statistične podatke 
o evidenčnih naročilih, oddanih v letu 2021 in na portalu javnih naročil objavilo seznam oddanih 
evidenčnih naročil, ki zajema podatke o evidenčnih naročilih, ki so bila v letu 2021 oddana na splošnem 
in infrastrukturnem področju in katerih vrednost (brez DDV) je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od 
mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.  

V letu 2021 ni bil v nobenem postopku javnega naročanja vložen zahtevek za revizijo, na podlagi 
Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregled izvedenih javnih naročil v letu 2021: 
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Javna naročila po ZJN-3, ki so bila objavljena na Portalu javnih naročil oz. v Uradnem listu 
Evropske unije: 
 

NAZIV JAVNEGA NAROČILA NAZIV IZBRANEGA DOBAVITELJA 

ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE, 
OSEB IN PREMOŽENJA za obdobje 
1.4.2021-31.3.2022 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. 
Miklošičeva cesta 19 

1000 Ljubljana  
 

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE 
(01.05.2021-30.04.2022) 

ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o. 
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor 

 

LETNA DOBAVA VODOVODNEGA IN 
KANALIZACIJSKEGA MATERIALA 
(24.05.2021 do 27.05.2022) 

• SKLOP 1 – SPOJKE RAZNE NAD DN50 - ZAGOŽEN d.o.o., Cesta na Lavo 2 a, 3310 Žalec  

• SKLOP 2 – FAZONSKI KOSI s fiksnimi prirobnicami - ZAGOŽEN d.o.o., Cesta na Lavo 2 
a, 3310 Žalec  

• SKLOP 3 – FAZONSKI KOSI z vrtljivimi prirobnicami – za predmetni sklop naročnik ni 
prejel nobene ponudbe 

• SKLOP 4 – ARMATURE -  COMA COMMERCE d.o.o., Trpinčeva ulica 49, 1000 Ljubljana  

• SKLOP 5 – EV  ZASUNI ZA ZAHTEVNE POGOJE -  COMA COMMERCE d.o.o., Trpinčeva 
ulica 49, 1000 Ljubljana  

• SKLOP 6 – EV  ZASUNI ZA NEZAHTEVNE POGOJE - COMA COMMERCE d.o.o., Trpinčeva 
ulica 49, 1000 Ljubljana  

• SKLOP 7 – MATERIAL ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE ZA ZAHTEVNE POGOJE - COMA 
COMMERCE d.o.o., Trpinčeva ulica 49, 1000 Ljubljana  

• SKLOP 8 – MATERIAL ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE ZA NEZAHTEVNE POGOJE - COMA 
COMMERCE d.o.o., Trpinčeva ulica 49, 1000 Ljubljana  

• SKLOP 9 – CEVI  PEHD - COMA COMMERCE d.o.o., Trpinčeva ulica 49, 1000 Ljubljana  

• SKLOP 10 – FAZONI ZA PEHD CEVI – PE 100 – za elektrofuzijsko varenje - ZAGOŽEN 
d.o.o., Cesta na Lavo 2 a, 3310 Žalec  

• SKLOP 11 – SPOJKE RAZNE DO DN 63 – ZAGOŽEN d.o.o., Cesta na Lavo 2 a, 3310 Žalec  

• SKLOP 12 – VODOMERNI JAŠKI S TERMO ZAŠČITO - ZAGOŽEN d.o.o., Cesta na Lavo 2 
a, 3310 Žalec  

• SKLOP 13 – VIJAČNI MATERIAL - ZAGOŽEN d.o.o., Cesta na Lavo 2 a, 3310 Žalec  

• SKLOP 14 – PVC KANALIZACIJSKE CEVI - ZAGOŽEN d.o.o., Cesta na Lavo 2 a, 3310 Žalec  

• SKLOP 15 – PVC KOLENA, ODCEPI, ČEPI, REDUCIRNI KOSI, ČISTILNI KOSI, NEPOVRATNE 
LOPUTE, DRSNE SPOJKE, VSTOPNA TESNILA IN MAZIVA, PE Hišni jaški za kanalizacijo, 
LTŽ pokrovi za hišne in revizijske jaške za kanalizacijo - ZAGOŽEN d.o.o., Cesta na Lavo 
2 a, 3310 Žalec  

• SKLOP 16 – Zn FITINGI, CEVNA GUMI DRŽALA - SIM RADENCI d.o.o., Panonska cesta 
29, 9252 Radenci  

• SKLOP 17 – HOLANDCI, POLNILNE PIPE, KROGELNI VENTILI, NEPOVRATNI VENTILI, 
REDUCIRNI VENTILI - SIM RADENCI d.o.o., Panonska cesta 29, 9252 Radenci  

RAVNANJE Z ODPADKI, KI NASTAJAJO 
PRI PROCESU ČIŠČENJA 
KOMUNALNIH ODPADNIH VODA ZA 
OBDOBJE 22.11.2021 DO 22.11.2022 

• SKLOP 1 – MULJ IZ  CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA        
LJUTOMER - SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska 
Sobota  

• SKLOP 2 – MULJ IZ BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA 
RAZKRIŽJE – SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska 
Sobota  

• SKLOP 3 – MULJ IZ KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA  
APAČE – AGJ d.o.o., Pot na Kamenšak 17, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah  

• SKLOP 4 – ODPADKI IZ GRABELJ IN SIT -  SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o., Ulica 
Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota  

• SKLOP 5 – ODPADKI IZ PESKOLOVOV -  SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o., Ulica 
Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota  

• SKLOP 6 – MASTI IN OLJNE MEŠANICE IZ NAPRAVE ZA MEHANSKO PREDČIŠČENJE- 
SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota. 
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3.7 RAZVOJNE USMERITVE  

 

Cilj Javnega podjetje Prlekija d.o.o. postati »VODILNO regijsko podjetje na področju celostnega, trajnega, 
sodobnega, kvalitetnega in razvojno naravnanega upravljanja z najpomembnejšim naravnim virom – 
VODO« in s tem pomembno prispevati k razvojnim ciljem občin ustanoviteljic, hkrati pa s svojim dobrim 
delovanjem odgovorno zagotavljati potrebe prebivalcev občin ustanoviteljic, saj mora javno podjetje za 
ustrezno zadovoljevanje javnih potreb, redno in kvalitetno opravljati svoje storitve, ki so po ustreznih 
cenah dostopne vsem občanom pod enakimi pogoji. Javno podjetje Prlekija d.o.o.  bo s svojim znanjem, 
izkušnjami na področju preskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih in tehnoloških odpadnih 
in padavinskih voda,  vzdrževanja in obnove objektov in naprav za preskrbo s pitno vodo, vzdrževanja in 
obnove kanalizacijskih naprav in čistilnih naprav, postalo občanom še bolj prijazno podjetje, ki bo 
kakovostno in cenovno ugodno zagotavljalo njihove potrebe po oskrbi s pitno vodo in odvajanju 
odpadnih voda v občinah, kjer opravlja svoje dejavnosti. Izvajanje dejavnosti podjetja, vključno z 
varovanjem okolja, je izrednega družbenega pomena, kar je glavni pogoj za normalno delovanje širše 
družbe in gospodarstva. Zadovoljstvo lastnika, uporabnikov storitev, poslovnih partnerjev in zaposlenih 
pa je bistvenega pomena, s čimer bomo dosegali dobre in pozitivne poslovne rezultate, kakor tudi 
dolgoročne partnerske odnose. 
 
Osnova za dobro delovanje javnega podjetja sta njegova strokovnost, vizija in etično ravnanje. Ob 
motiviranju in hkrati zavedanju vseh zaposlenih, da je javno podjetje v službi prebivalcev občin v katerih 
deluje, bomo vsi zaposleni težili k približanju javnega podjetja občanom. Visoka kakovost storitev, 
optimalno zadovoljevanje javnih potreb in doseganje splošnega blagostanja ljudi v občinah 
ustanoviteljicah, ob učinkovitem poslovanju, bodo bistveni temelji poslovanja družbe.  
 
Cilj Javnega podjetje Prlekija d.o.o. je postati sodobno tehnološko opremljena, razvojno naravnana in 
ekološko usmerjena družba, ki bo kot učinkovit poslovni subjekt dosegala tako poslovne kot družbene 
in okoljske cilje. 
 
Strateški cilji vodenja poslovanja: 
 

1. Varna in zanesljiva oskrba s kakovostno pitno vodo; 
2. Sprotna obnova vodovodnega omrežja, objektov in naprav; 
3. Zmanjševanje vodnih izgub; 
4. Optimizacija delovanja vodovodnih sistemov; 
5. Zanesljivo odvajanje odpadnih voda, s kakovostno opravljenim in cenovno ugodnim čiščenjem 

le teh; 
6. Sprotna obnova kanalizacijskega omrežja, objektov in naprav; 
7. Dograditev kanalizacijskega omrežja oziroma malih ČN na področjih, kjer izgradnja 

kanalizacijskih sistemov ekonomsko ni upravičena; 
8. Izločitev padavinskih in zalednih voda iz kanalizacijskega sistema; 
9. Ureditev ponovne uporaba surovin in energije iz odpadnih voda; 
10. Ustvariti ustrezne odnose s poslovnimi uporabniki tako na področju dobave pitne vode kot 

odvajanju in čiščenju odpadnih voda; 
11. Širitev izvajanja storitev; 
12. Organizirati podjetje s ciljem večje učinkovitosti posameznih procesov znotraj poslovnega 

procesa družbe;  
13. Ustvariti zrelo razvojno, raziskovalno, izobraževalno okolje z visoko razvito kulturo;  
14. Postati lastnikom in uporabnikom prijazno podjetje; 
15. Postati zaposlenim prijazno podjetje. 
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3.8 DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA 

 
Konec poslovnega leta 2021 je JP Prlekija d.o.o. vložilo predlog izvršbe za Občino Radenci v višini 
takratnih zapadlih terjatev 1.413.075,38 EUR . Občina Radenci je zoper sklep o izvršbi podala ugovor, 
JP Prlekija d.o.o. pa v skladu s sklepom št. 3 z 62. seje Sveta ustanoviteljic, ki se je glasil 'Začasno se 
takoj ustavijo vsi odprti postopki na sodišču med JP Prlekija d.o.o. in občinami ustanoviteljicami. JP 
Prlekija d.o.o. pripravi transparentno analizo vseh razmerij do občin ustanoviteljic JP Prlekija d.o.o. in 
predlog rešitev, o katerih bo razpravljal SU v roku 30 dni', z izvršilnimi postopki in tožbo ni nadaljevala.  
 
Na tej seji je predsedovanje Sveta ustanoviteljic prevzel župan Občine Radenci, kar je še dodatno 
oteževalo dokončno urejanje v preteklosti nedorečenih razmerij in zaprtje odprtih terjatev. 
 
Občine ustanoviteljice so se v prvi polovici leta ukvarjale predvsem z idejo Občine Radenci o izstopu iz 
skupnega Sistema C, tako skupnega upravljanja kot dobave pitne vode, z idejo razdelitve skupnega 
sistema upravljanja na razdelitev na 2 podsistema, katerega bi enega upravljalo JP Prlekija d.o.o., 
drugega pa Komunala Gornja Radgona d.o.o., vendar do realizacije idej nikoli ni prišlo, predvsem 
zaradi kohezijskih zavez, zavez pri pridobitvi kohezijskih sredstev za nadgradnjo sistema v občinah 
Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici, problemov razdelitve premoženja in seveda zapadlih 
obveznosti do JP Prlekije d.o.o.. 
 
Ker je prišlo v mesecu maju 2022 do drastičnega skoka cene elektrike, so se Občine ustanoviteljice v 
drugi polovici leta ukvarjale predvsem s ceno elektrike in možnostjo njenega znižanja kot glavnega vira 
za likvidnostne težave podjetja. Kljub na 68.seja SU sprejetemu sklepu, da 'Direktorji občinskih uprav, v 
roku 15 dni, skličejo sestanek z direktorjem JP Prlekija d.o.o., da se ugotovi finančno stanje omrežnine, 
vodarine, najemnine in subvencij za leto 2022, na področju oskrbe s pitno vodo', sestanek ni bil nikoli 
sklican in realiziran. 
 
Podjetje se je prijavilo na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen 
energentov v 2022 v skladu z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize in 
pridobilo cca 200.000 EUR subvencije. Prvo izplačilo je bilo izvršeno v mesecu decembru 2022, drugo 
pa bo v mesecu marcu leta 2023, zato točnega podatka o skupni višini subvencije še nimamo. 
 
Ker se je dolg Občine Radenci do JP Prlekija d.o.o. v letu 2023 še povečeval in ker se župan občine 
Radenci ni strinjal z višino odprtih postavk, hkrati pa JP Prlekija izkazuje dolg za neplačane najemnine 
do ostalih občin, je Svet ustanoviteljic na svoji 71.seji 6.2.2023 sprejel sklep 'SU JP Prlekija d.o.o. se 
strinja, da se opravi revizija poslovanja JP Prlekija d.o.o. na področju oskrbe s pitno vodo za leto 2021 
in leto 2022. Revizija se opravi s poudarkom glede obveznosti Občine Radenci in Gornje Radgone, ob 
upoštevanju veljavnega Elaborata za oblikovanje cen GJS oskrbe s pitno vodo. Občina Apače izvede 
javni razpis za izbiro izvajalca revizije poslovanja, stroške nosijo občine ustanoviteljice po enakem 
deležu.'  

 
S 1.1.2023 naj bi dokončno prevzeli upravljanje v občinah Radenci in Gornja Radgona. Trenutno poteka 
prenos upravljanja v občini Radenci, ki je zaradi neurejenih evidenc uporabnikov in vodovodnega 
omrežja zelo otežen. Prenos v občini Gornja Radgona bo začet po ureditvi občinskih aktov. Ureditev le 
teh je predvidena v prvi polovici leta 2023. 
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4      UKREPI POSLOVODSTVA ZA ODPRAVO INSOLVENTNOSTI 
 
Osnovna predpostavka za urejeno finančno poslovanje JP Prlekija d.o.o. kot javnega podjetja v smislu 
ZGJS so po mnenju poslovodstva v prvi fazi urejena razmerja med občinami in jasna ureditev načina 
organiziranja izvajanja GJS s strani posameznih občin. V primeru da določene občine želijo izvajati GJS 
prek JP Prlekija d.o.o., druge pa prek drugih javnih podjetij, režijskih obratov in v nasprotju z 
zakonodajo Republike Slovenije , to pomembno vpliva na finančno poslovanje JP Prlekija. Uredba o 
oskrbi s pitno vodo namreč v svoji 18. točki 2. člena določa, da vodovodni sistem mora in sme imeti 
samo enega upravljavca. To določajo tudi zaveze občin, saj so se vse podpisnice s podpisom Pogodbe o 
izgradnji in obratovanju ter skupnem upravljanju regionalnega sistema oskrbe s pitno vodo Pomurja 
2005 in Pogodbe o izgradnji, obratovanju in skupnem upravljanju projekta 'Oskrba s pitno vodo 
Pomurja - Sistem C' 2010  zavezale k spoštovanju kohezijskih zavez, kamor spada tudi zaveza, da bodo 
v času delovanja celotnega sistema Pomurja zagotavljale izvajanje GJS s skupnim javnim podjetjem. 
Zato si je poslovodstvo vse od leta 2020 prizadevalo vzpostaviti sistem skupnega upravljanja v vseh 
osmih občinah ustanoviteljicah podjetja, tudi v občini Radenci in občini Gornja Radgona.  To se bo 
glede na dogodke in dogovore, ki so se zgodili v začetku leta 2023, tudi zgodilo. S tem bo zagotovljeno 
dolgoročnost poslovanja podjetja. 
 
Po opravljeni reviziji poslovanja JP Prlekije d.o.o. na področju oskrbe s pitno vodo za leto 2021 in leto 
2022 s poudarkom glede obveznosti Občine Radenci in Gornje Radgone do JP Prlekija d.o.o., bo 
ugotovljeno realno stanje obveznosti do JP Prlekija d.o.o. in obveznosti JP Prlekija d.o.o. do občin 
ustanoviteljic. Po zaključku revizije naj bi se pokrile obveznosti občine Radenci do JP Prlekije d.o.o. in 
obveznosti JP Prlekije do občin ustanoviteljic. V primeru neizvedbe izvensodnega pobota, bo JP Prlekija 
d.o.o. primorana odprte terjatve izterjati po sodni poti. 
 
Hkrati je v pripravi nov elaborat oskrbe s pitno vodo, ki mora biti dokončan do  konca meseca marca 
2023, ki bo upošteval razliko v ceni električne energije in glede na odločitve občin ustanoviteljic tudi 
razliko v višini vodarine in omrežnine, ali na dveh podsistemih ali pa v vsaki občini posebej, ob 
upoštevani enotni cenovni politiki. Različni pogledi občin na način organiziranja GJS so v preteklosti 
odpirala številna vprašanja, pri čemer je eno ključnih vprašanj, kdo in ob kakšnih izhodiščih naj 
pripravlja elaborat o oblikovanju cen, kdo upravlja vodo oskrbovalni sistem, cene izračunane v teh 
elaboratih, pa predstavljajo ključni vir financiranja JP Prlekija. JP Prlekija je namreč ob upoštevanju 
trenutnih izhodišč (enotna cena in skupen izvajalec za območje vseh osmih občin ustanoviteljic, kar 
izhaja iz trenutno podpisanega Sporazuma o lastništvu in upravljanju Sistema C) v mesecu juniju 2022 
vsem občinam poslala predlog elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo. Sprejetje elaborata bi 
že v letu 2022 razrešilo številna odprta vprašanja, povezana s poslovanjem JP Prlekija, vendar pa 
elaborat ni bil sprejet oziroma ga občine niti niso obravnavale. Glede na dogovor Sveta ustanoviteljic 
JP Prlekija d.o.o. z dne, 20.12.2022, da se pripravijo novi elaborati, je JP Prlekija d.o.o. s strani občin 
pridobilo vse potrebne podatke za pripravo novih elaboratov, kateri so v pripravi. 
 
V letu 2023 je potrebno spremeniti tako Družbeno  pogodbo o ustanovitvi JP Prlekija d.o.o. v skladu s 
priporočili Komisije za preprečevanje korupcije, kot tudi Sporazuma ustanoviteljic Javnega podjetja 
Prlekija d.o.o. o lastništvu in upravljanju sistema C. Določeni dogovori med občinami ustanoviteljicami 
so potekali že v letu 2022, vendar do dokončne realizacije sprememb dokumentov še ni prišlo. 
 
Poslovodstvo je Skupščini podjetja JP Prlekija d.o.o. v letu 2022 predlagalo sprejem novega Akta o 
sistemizaciji, s katerim bi optimiziralo poslovanje podjetja. Sprejem akta je za podjetje nujen, 
predvsem z vidika negotovih tržnih razmer in povečanih stroškov dela, kakor tudi skupnih stroškov 
poslovanja. Ker je sprejem akta v pristojnost odločanja skupščine podjetja in ne poslovodstva, je 
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njegov sprejem zaradi odgovornosti prerazporeditev delavcev na druga delovna mesta in možnih 
odpuščanj še vedno negotov. 
 
JP Prlekija d.o.o. si tako ves čas prizadeva, da bi občine ustanoviteljice preko svojih organov upravljanja 
podjetja sprejele končna izhodišča bodočega načina izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo, kar je v njihovi izključni pristojnosti. To bo omogočilo pripravo tako novih elaboratov kot ostalih 
nujnih dokumentov za poslovanje podjetja z vnaprej dogovorjeno vsebino in s tem dolgoročno 
organizacijo, tekočo likvidnost in poslovanje podjetja JP Prlekija d.o.o.. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Javno podjetje Prlekija d.o.o.                                                                           LETNO POROČILO 2021 

49 
RAČUNOVODSKO POROČILO 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAČUNOVODSKO POROČILO 
 ZA LETO 2021  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Javno podjetje Prlekija d.o.o.                                                                           LETNO POROČILO 2021 

 

50 
RAČUNOVODSKO POROČILO 2021 

 
5 RAČUNOVODSKO POROČILO  
 

5.1 UVODNA POJASNILA K PRIPRAVI RAČUNOVODSKEGA POROČILA  

 
Računovodski izkazi so izdelani v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskimi 
računovodskimi standardi 2016 (v nadaljevanju SRS), katerih poglavitni cilj je objektivno prikazovanje 
finančnega stanja in rezultatov poslovanja za poslovno leto na konsistenten način. 
 
V skladu s SRS smo računovodske izkaze pripravili na podlagi temeljnih računovodskih predpostavk 
časovne neomejenosti poslovanja in upoštevanja poslovnega dogodka.  
 
Pri pripravi računovodskih usmeritev je poslovodstvo upoštevalo kakovostne značilnosti 
računovodskih izkazov in celotnega računovodenja. To so: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in 
primerljivost.  
 
Pri vseh pomembnih prikazanih zneskih v računovodskih izkazih smo razkrili tudi primerjalne 
informacije iz preteklega obdobja. Primerjalni podatki so prilagojeni tako, da so skladni s predstavitvijo 
informacij v tekočem letu. 
 
Računovodski izkazi so sestavljeni v EUR. 
 
Za postavke, ki se izvorno glasijo na tujo valuto se za preračun uporablja referenčni tečaj Banke Slovenije.  
 
Poslovno leto je enako koledarskemu letu. 
 
V družbi ne izvajamo politike raznolikosti v zvezi z zastopanjem v organih vodenja in nadzora. 
 
Računovodski izkazi so bili odobreni za objavo dne   10.2.2023. Odobril jih je direktor družbe. 
 
Revidirano letno poročilo bo sprejeto na Skupščini JP Prlekija d.o.o., predvidoma v mesecu marcu 
2023. 
 

5.2 POMEMBNE RAČUNOVODSKE USMERITVE IN RAZKRITJA  

 
Neopredmetena sredstva 
 
Neopredmetena sredstva vrednotimo po modelu nabavne vrednosti. Med letom nismo izvajali nobenih 
prevrednotovanj.  
 
Neopredmetena sredstva so izkazana v bilanci stanja zbirno z neodpisano vrednostjo, ki je razlika med 
nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti. 
V svojih knjigah ne izkazujemo neopredmetenih sredstev, ki bi bila pridobljena z državno oziroma 
občinsko pomočjo. 
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Naložbe v nabavo pravic za uporabo računalniške opreme imajo končno dobo koristnosti in se 
amortizirajo po amortizacijskih stopnjah, razvidnih iz spodnje tabele. 
 

   Odstotek amortizacije 

Premoženjske pravice  10-50 % 

Skupaj:    

Neopredmetena sredstva so pridobljena z lastnimi sredstvi in niso zastavljena kot jamstvo za dolgove. 
 
Opredmetena osnovna sredstva 
 
Opredmetena osnovna sredstva vrednotimo po modelu nabavne vrednosti, med letom ni bilo nobenih 
prevrednotovanj.  
 
JP Prlekija d.o.o. med opredmetenimi osnovnimi sredstvi ne izkazuje sredstev, ki bi bila  financirana z 
donacijami oz. državnimi podporami. 
 
Družba v svojih knjigah tudi nima sredstev, ki bi bila pridobljena s finančnim najemom. 
 
Opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2021 nismo slabili. 
 
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev se obračunava po metodi enakomernega časovnega 
amortiziranja. 
 
Osnova za obračun amortizacije je izvirna nabavna vrednost amortiziranega sredstva. Dobe koristnosti 
za posamezne vrste osnovnih sredstev so opredeljene z letnimi amortizacijskimi stopnjami.  
 
Deli naprav in opreme, ki imajo različne dobe koristnosti, se obračunavajo kot posamezna sredstva. 
 
Kasneje nastale stroške v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazujemo kot strošek tekočega 
vzdrževanja, ki ga takoj pripoznamo v poslovnem izidu, ali kot strošek investicijskega vzdrževanja, ki ga 
pripoznamo v nabavni vrednosti sredstva. 
 
Amortizacija 
 
Amortizacija se obračunava od vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 
Zneski, ki se vračunavajo v nabavno vrednost osnovnih sredstev so pojasnjeni pri razkritjih 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Preostale vrednosti pri osnovnih 
sredstvih ne določamo, zato je osnova za amortizacijo enaka nabavni vrednosti osnovnih sredstev.  
 
Osnovna sredstva podjetja se amortizirajo po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju vsakega 
posameznega osnovnega sredstva in so pri pomembnejših vrstah osnovnih sredstev sledeča: 
 
 

  Odstotek  
Zemljišča 0 % 
Druga opredmetena osnovna sredstva  0 % 
Gradbeni objekti 3 % 
Gradbeni objekti – deli gradbenih objektov 6 % 
Oprema, vozila, mehanizacija 10-20 % 
Računalniška strojna oprema 25 % 
Drobni inventar 100 % 
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Sredstva družba amortizira posamično, po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, do 
njihovega odpisa. Med letom se obračunava začasna amortizacija, na koncu leta pa se sestavi končni 
obračun amortizacije. 
 
 
Zaloge 
 
Družba vodi evidence zaloge materiala po sistemu dejanskih cen in obračunava njihovo porabo po 
metodi FIFO.  
 
Kratkoročne poslovne terjatve 
 
Družba izkazuje kratkoročne poslovne terjatve v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, 
da bodo poplačane. 
 
Družba oblikuje popravke vrednosti vseh tistih terjatev, katerih zapadlost je starejša od enega leta. Pri 
vseh ostalih terjatvah  s krajšim obdobjem zapadlosti, družba oblikuje popravke na podlagi ustrezne 
listine, npr. zavrnitve potrditve stanja terjatev, sodne odločbe, sklepa prisilne poravnave ali stečaja in 
drugega. 
 
Družba svojih terjatev nima posebej zavarovanih pred tveganji, razen nekaterih posameznih storitev kot 
so npr.: storitev izdelave novega priključka, za katerega se zahteva predplačilo. Kritične so predvsem 
terjatve do gospodinjstev oz. uporabnikov, ker je izterjava dolgov zaradi socialnega stanja uporabnikov 
vprašljiva še posebej, ker gre za relativno majhne zneske terjatev, ki ne opravičujejo stroškov izterjave.  
 
Denarna sredstva 
 
Denarna sredstva vključujejo stanje denarnih sredstev na računih bank, depozite na odpoklic in vezane 
depozite do treh mesecev. 
 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 
 
V tej postavki bilance stanja izkazuje družba kratkoročno odložene stroške, ki predstavljajo izdatke 
povezane s poslovnimi učinki v naslednjem obdobju.  
 
Kapital 
 
Kapital je obveznost do lastnikov, ki pred prenehanjem podjetja ne zapade v plačilo. Kapital družbe 
sestavljajo: vpoklican kapital, rezerve iz dobička, rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni 
vrednosti, preneseni čisti dobiček iz preteklih let in še nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta. 
 
Zakonske rezerve so rezerve, ki so določene z  Zakonom o gospodarskih družbah. Družba mora imeti 
oblikovane rezerve najmanj v višini 10 odstotkov osnovnega kapitala. 
 
Lastniška struktura je prikazana pod točko 1.2. 
 
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 
Med rezervacijami izkazujemo vnaprej vračunane stroške (odhodke) in druge rezervacije v skladu s 
standardi ter dolgoročne pasivne časovne razmejitve med katerimi izkazujemo odložene prihodke, ki 
bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke. 
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Dolgoročne obveznosti 
 
Med dolgoročnimi obveznostmi družba izkazuje dolgoročne finančne obveznosti, ki predstavljajo 
dolgoročno dobljeno posojilo pri banki v državi. Ob začetnem pripoznavanju se ovrednotijo z zneski iz 
ustreznih listin ob njihovem nastanku. 
  
Dolgoročne finančne obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v letu dni po dnevu bilance stanja, se v bilanci 
stanja izkazujejo kot kratkoročne finančne obveznosti. Dolgoročni dolgovi se prenašajo med kratkoročne 
dolgove in obratno posamično po knjigovodski vrednosti. 
 
Kratkoročne obveznosti 
 
Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi se izkazujejo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, 
obveznosti do zaposlenih ter do državnih institucij za davke in prispevke. 
 
Poštena vrednost je ocenjena na podlagi: dejanskega obstoječega knjigovodskega stanja.  
 
Kratkoročne poslovne obveznosti niso zavarovane. 
 
Prihodki 

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s 
povečanjem sredstev in zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče zanesljivo izmeriti ter se 
upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prihodkov, če ti niso uresničeni že ob nastanku. 
 
Prihodki so razčlenjeni na poslovne prihodke ter finančne in druge prihodke.  
Poslovni prihodki so prodajne vrednosti prodanih proizvodov, materiala in opravljenih storitev v 
obračunskem obdobju, lastni proizvodi in storitve, prihodki od odprave rezervacij, donacije in 
prevrednotovalni prihodki. 
 

Prihodke od prodaje skladno s SRS 15 (2019) sestavljajo prodajne vrednosti v obračunskem obdobju 
prodanih proizvodov, trgovskega blaga, storitev, materiala, tako na domačem kot tujem trgu.  
Družba pripoznava prihodke v obdobju,  ko izpolni izvršitveno obveznost, to je , ko je kupec blago ali 
storitve prejel, ko je nastopila obveznost za plačilo, ko pravno in fizično obvladuje blago, nanj pa so bila 
prenesena tudi tveganja in koristi.  
Družba uporablja 5-stopenjski model pripoznavanja prihodkov. Identifikaciji pogodbe s kupci sledijo 
identifikacija ločitvenih izvršitvenih obvez, določitev cene, razporeditev cene na ločene izvršitvene 
obveze ter skladno s predhodnimi koraki pripoznavanje prihodkov. Osnovno načelo je, da pripoznavanje 
prihodkov odraža prenos blaga in storitev na kupca v znesku, ki odraža nadomestilo, za katerega družba 
pričakuje, da je do njega upravičena.  
 
Finančni prihodki so prihodki od investiranja, prihodki od poslovnih terjatev in prevrednotovalni finančni 
prihodki. Finančni prihodki se pripoznajo ob obračunu ne glede na prejemke, če ne obstaja utemeljeni 
dvom glede njihove velikosti zapadlosti v plačilo in plačljivosti. Če tak dvom obstaja, se izkazuje na kontih 
popravkov vrednosti ustreznih terjatev. 
Drugi prihodki so razne neobičajne postavke. Izkazujejo se v dejansko nastalih zneskih. 
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Odhodki 
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z 
zmanjšanjem sredstva ali povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Odhodki se 
razvrščajo na poslovne, finančne in druge odhodke.  
 
Poslovni odhodki se pripoznajo v obdobju, na katerega se nanašajo, in sicer ko je opravljena storitev oz. 
porabljen material. V poslovne odhodke se všteva: nabavna vrednost prodanega blaga, stroški materiala 
in storitev, stroški dela, odpisi vrednosti ter drugi poslovni odhodki. Načeloma so enaki vračunanim 
stroškom v obračunskem obdobju.  
 
Finančni odhodki obsegajo stroške obresti ter prevrednotovalne finančne odhodke ter nastajajo v zvezi 
z okrepitvijo dolgoročnih in kratkoročnih dolgov. - Drugi odhodki so neobičajne postavke, ki v 
obravnavanem poslovnem letu zmanjšujejo poslovni izid. Vsebujejo odhodke za denarne kazni in 
odškodnine ter druge odhodke. 
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5.3 RAČUNOVODSKI IZKAZI   

5.3.1 BILANCA STANJA   

(v EUR) Pojasnila 2021 2020 
Indeks 
21/20 

SREDSTVA   2.714.663 2.849.533 100 

Dolgoročna sredstva   735.304                 792.073 93 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 4.4.1.1  23.569 38.879 61 

Dolgoročne premoženjske pravice   23.569 38.879 61 

Opredmetena osnovna sredstva 4.4.1.2  699.041 741.500 94 

Zemljišča  73.375 73.375 100 

Zgradbe  449.562 475.778 94 

Proizvajalne naprave in stroji   175.804 192.047 92 

Druge naprave in oprema          300 300 100 

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi            0 0 0 

Odložene terjatve za davek 4.4.1.3    12.694 11.694 109 

Kratkoročna sredstva   1.855.040 1.931.913 96 

Zaloge 4.4.1.4   131.912 132.016 100 

Material     131.912 132.016 100 

Kratkoročne poslovne terjatve   1.325.577 1.443.353 92 

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  4.4.1.5 966.666 1.271.906 76 

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih  4.4.1.6   358.911 171.447 209 

Denarna sredstva 4.4.1.7 397.551 356.543 112 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve  4.4.1.8 124.319 125.548 99 

Zabilančna sredstva 4.4.1.19     73.457.771 81.051.093 91 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV         2.714.663 2.849.533 95 

Kapital  4.4.1.9 -73.802 744.184 - 

Vpoklicani kapital   200.000 200.000 100 

Osnovni kapital    200.000 200.000 100 

Rezerve iz dobička    20.000 20.000 100 

Zakonske rezerve    20.000 20.000 100 

Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti   -1.906 3.963 - 

Preneseni čisti poslovni izid    982.218 - 

Prenesena čista izguba                 -89.623 - 

Čisti poslovni izid poslovnega leta          -291.896 -372.374         78 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve  4.4.1.10 161.935 190.777 85 

Rezervacije  140.646 156.416 90 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve       21.289 34.361 62 

Dolgoročne obveznosti        0 30.434 - 

Dolgoročne finančne obveznosti  4.4.1.11      0 30.434 - 

Dolgoročne finančne obveznosti do bank         0 30.434 - 

Kratkoročne obveznosti   1.498.335 974.262 154 

Kratkoročne finančne obveznosti  4.4.1.12     30.434 52.174 58 

Kratkoročne finančne obveznosti do bank      30.434 52.174 58 

Druge kratkoročne finančne obveznosti     0                   0 0 

Kratkoročne poslovne obveznosti   1.467.901 922.088 159 

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 4.4.1.13 1.241.497 701.430 177 
Predujmi  9.590 11.677 82 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 

4.4.1.14 
4.4.1.15 
4.4.1.16 
4.4.1.17 216.814 208.981 104 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  4.4.1.18 1.128.195 909.876 124 
Zabilančne obveznosti           4.4.1.19 73.457.771 81.051.093 91 
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Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi. 

5.3.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA   

 

(v EUR) 
Pojasnila 2021 2020 

 Indeks 
21/20 

Čisti prihodki od prodaje 4.4.2.1 5.292.812 5.093.485 104 

- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb  4.897.949 4.653.803 105 

- čisti prihodki od drugih dejavnosti  394.863 439.682         90 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve   436 1.926 23 

Drugi poslovni prihodki   4.4.2.2 645.602 746.945 86 

Stroški blaga, materiala in storitev   4.696.723 4.355.743 108 

- stroški porabljenega materiala  4.4.2.3 747.513 747.204 100 

- stroški storitev 4.4.2.4 3.949.210 3.608.539 109 

      - stroški najemnin/uporabnin za infrastrukturo   2.633.947 2.508.325 105 

      - stroški drugih storitev   1.315.263 1.100.214 120 

Stroški dela  4.4.2.5 957.858          962.020 100 

 - stroški plač   658.225 702.464 94 

- stroški socialnih zavarovanj    

                
         118.212          123.480 96 

- drugi stroški dela   181.421 136.076 133 

Odpis vrednosti  4.4.2.6 960.939 845.383 114 

- amortizacija    103.092 108.623 95 

-prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih  874 278 314 

-prevrednotovalni poslovnih odhodki pri obratnih sredstvih  856.973 736.482 116 

Drugi poslovni odhodki  4.4.2.7 237.329 206.326 115 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  4.4.2.8 25.072 56.851 44 

- finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih   25.072 56.851 44 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  4.4.2.9 1.530 2.995 51 

- finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank  1.530 2.995 51 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 4.4.2.10 4.685 1.191 393 

- finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti   4.685 1.191 393 

Drugi prihodki 4.4.2.11 116.158 153.734 76 

Drugi odhodki 4.4.2.12 32.725 11.984 273 

Odloženi davki   -1.000 -1.164 86 

Davek od dohodka pravnih oseb   2.276 40.837 6 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 4.4.2.14 -812.985 -372.374 218 

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi. 
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5.3.3 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA   

 

(v EUR) 2021 2020 
Indeks 
21/20 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja    -812.985 -372.374 218 

Spremembe presežka iz prevrednotenja neopr. in opred. osnovnih sredstev -  0 - 

Spremembe presežka iz prevrednotenja finan. sredstev, razpoložljivih za prodajo -  0 - 

Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov v tujini (vplivov 
sprememb deviznih tečajev) -  0 - 

Aktuarski dobički in izgube iz programov z določenimi zaslužki( zaslužki zaposlencev) (+/-)        -5.001 - - 

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja   -817.986 -372.374 220 

 
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi. 
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5.3.4 IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2020 

  

 

  

Vpoklicani kapital  Kapitalske 
rezerve 

Rezerve iz dobička Presežek iz 
prevrednotenja 

Preneseni čisti poslovni izid Čisti poslovni izid poslovnega 
leta 

SKUPAJ KAPITAL 

     I  II III IV V VI   

  

   Osnovni 
kapital 

Nevpoklicani 
kapital  

   Zakonske 
rezerve 

Rezerve za 
lastne deleže 

Lastne lastni 
poslovni 

deleži  

Statutarne 
rezerve 

Druge 
rezerve iz 
dobička 

  Preneseni 
čisti dobiček 

Prenesena 
čista izguba 

Čisti dobiček 
poslovnega 

leta 

Čista izguba 
poslovnega 

leta 

  

  
 

  I/1 I/2 
 

II III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 IV V/1 V/2 VI/1 VI/2   

A.1. 
 Stanje 31.12.2019 

 200.000 0 
 

0 20.000 0 0 0 0 -34 982.218 0 0 89.619 1,112.565 

a) 

 

Preračun za nazaj (popravek napak)     

 

               4     4 

b) 

 

Prilagoditve za nazaj (spremembe računovodskih umeritev)     

 

                       

A.2. 
 

Stanje 01.01.2019 200.000 0 
 

0 20.000 0 0 0 0 -34 982.218 4 0 89.619              1,112.565 

B.1. 

 

Spremembe lastniškega kapitala - transakcije lastniki 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a) 

 

Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala    

 

                       

b) 

 

Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala    

 

                       

c) 

 

Vnos dodatnih vplačil kapitala     

 

                       

č) 

 

Vplačilo kapitala     

 

                       

d) 

 

Izplačilo dividend     

 

                       

e) 

 

Izplačilo nagrad organom vodenja in nadzora     

 

                       

B.2. 

 

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 3.997 0 0 0 -372.374 -368.377 

a)  Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja                    

        372.374  -372.374 
b)  

Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega 
obdobja     

 

             3.997         3.997 

B.3  Spremembe v kapitalu 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 89.619 0 -89.619 0 

a)  

Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega 
poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala     

 

              0 89.619 0 -89.619  
b)  

Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na 
druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja      

 

                  
c)  

Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih 
rezerv po sklepu skupščine     

 

                   
č)  

Poravnava izgube kot odbitke postavke kapitala     

 

                   

D. 
 

Stanje 31.12.2020 200.000 0  0 20.000 0 0 0 0 3.963 982.218 89.623 0 372.374 744.184 

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi. 
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5.3.5 IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2021 

  

 

  

Vpoklicani kapital  Kapitalske 
rezerve 

Rezerve iz dobička Presežek iz 
prevrednotenja 

Preneseni čisti poslovni izid Čisti poslovni izid poslovnega leta SKUPAJ KAPITAL 

     I  II III IV V VI   

  

   Osnovni 
kapital 

Nevpoklicani 
kapital  

   Zakonske 
rezerve 

Rezerve za 
lastne deleže 

Lastne lastni 
poslovni 

deleži  

Statutarne 
rezerve 

Druge 
rezerve iz 
dobička 

  Preneseni 
čisti dobiček 

Prenesena 
čista izguba 

Čisti dobiček 
poslovnega 

leta 

Čista izguba 
poslovnega leta 

  

  
 

  I/1 I/2 
 

II III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 IV V/1 V/2 VI/1 VI/2   

A.1. 
 Stanje 31.12.2020 

 200.000 0 
 

0 20.000 0 0 0 0 3.963 892.595   - 372..374 744.184 

a) 

 

Preračun za nazaj (popravek napak)     

 

                     

b) 

 

Prilagoditve za nazaj (spremembe računovodskih umeritev)     

 

                       

A.2. 
 

Stanje 01.01.2021 200.000 0 
 

0 20.000 0 0 0 0 3.963 892.595   -372..374              744.184 

B.1. 

 

Spremembe lastniškega kapitala - transakcije lastniki 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 

a) 

 

Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala    

 

                       

b) 

 

Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala    

 

                       

c) 

 

Vnos dodatnih vplačil kapitala     

 

                       

č) 

 

Vplačilo kapitala     

 

                       

d) 

 

Izplačilo dividend     

 

                       

e) 

 

Izplačilo nagrad organom vodenja in nadzora     

 

                       

B.2. 

 

 Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 -5.001 0 0 0 -812.985 -817.986 

a)  Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja                    

        -812.985 -812.986 
b)  

Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega 
obdobja     

 

            
    

   -5.001         -5.001 

B.3  Spremembe v kapitalu 0 0  0 0 0 0 0 0 -868 -892.595   893.463 0 

a)  

Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega 
poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala     

 

              0  0   
b)  

Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na 
druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja      

 

                  
c)  

Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih 
rezerv po sklepu skupščine     

 

                   
č)  Poravnava izgube kot odbitke postavke kapitala 

 
Druge spremembe v kapitalu     

 

            -868  

-893.463                                     
 

868   

893.463 
 
 

0 
 
 

D. 
 

Stanje 31.12.2021 200.000 0  0 20.000 0 0 0 0 -1.906    -291.896 -73.802 

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi. 
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5.4 RAZKRITJA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

5.4.1 RAZKRITJA K BILANCI STANJA  

5.4.1.1 Neopredmetena sredstva:  38.879 EUR  

Preglednica stanja in gibanja neopredmetenih sredstev v letu 2021 
 

  Premoženjske pravice 

NABAVNA VREDNOST   

Stanje 01.01 87.738 

Povečanja – nove nabave 1.125 

Zmanjšanja - odpisi 0 

Stanje 31.12 88.863 

POPRAVEK VREDNOSTI   

Stanje 01.01 48.859 

Zmanjšanja - odpisi 0 

Amortizacija 16.435 

Stanje 31.12 65.294 

Neodpisana vrednost 01.01 38.879 

Neodpisana vrednost 31.12 23.569 

 

Med neopredmetenimi sredstvi izkazuje podjetje naložbe v pravice za uporabo računalniške programske 
opreme. Neopredmetena sredstva so pridobljena z lastnimi sredstvi in niso zastavljena kot jamstvo za 
dolgove. 

5.4.1.2 Opredmetena osnovna sredstva: 699.041 EUR  

Preglednica stanja in gibanja opredmetenih osnovnih sredstev 
 

 
 
 

Zemljišča 

vrednotena po 

modelu nabavne 

vrednosti

Zgradbe 

vrednotene po 

modelu nabavne 

vrednosti

Nepremičnine v 

gradnji oz. 

izdelavi

Oprema in 

nadomestni deli
Drobni inventar

Vlaganja v tuja 

opredmetena 

osnovna sredstva

Druga 

opredmetena 

osnovna sredstva

Kratkoročni 

predujmi, dani za 

opredmetena 

osnovna sredstva

Skupaj

NABAVNA VREDNOST

Stanje 01.01 73.375 667.580 0 534.942 85.007 0 300 0 1.361.204

Povečanja- nove nabave 0 0 0 36.158 9.855 0 0 0 46.013

Prenos iz investicije v teku 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zmanjšanja - prodaja 0 0 0 -7.897 0 0 0 0 -7.897

Zmanjšanja - izločitve, druga zmanjšanja 0 0 -7.500 -4.426 0 0 0 -11.926

Prenosi med kategorijami OOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stanje 31.12 73.375 667.580 0 555.702 90.436 0 300 0 1.387.394

POPRAVEK VREDNOSTI

Stanje 01.01 0 191.802 0 342.894 85.007 0 0 0 619.704

Povečanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zmanjšanja - prodaja 0 0 0 -7.897 0 0 0 0 -7.897

Zmanjšanja - izločitve, druga zmanjšanja 0 0 0 -7.500 -4.426 0 0 0 -11.926

Amortizacija 0 26.216 0 52.401 9.855 0 0 0 88.472

Prenosi med kategorijami OOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stanje 31.12 0 218.018 0 379.898 90.436 0 0 0 688.353

Neodpisana vrednost 01.01 73.375 475.778 0 192.047 0 0 300 0 741.500

Neodpisana vrednost 31.12 73.375 449.562 0 175.804 0 0 300 0 699.041
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Preglednica vseh opredmetenih osnovnih sredstev v lasti podjetja po nabavni vrednosti  
 

  Nabavna vrednost na dan 31.12.2021 

Zemljišča 73.375 

Zgradbe 667.580 

Nepremičnine v pridobivanju 0 

Oprema in nadomestni deli 555.703 

Drobni inventar 90.436 

Druga opredmetena osnovna sredstva 300 

Skupaj: 1.387.394 

 
 
 
Večje nabave opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2021 nad 1.000,00 EUR 
 

 
 
 
Knjigovodska vrednost nepremičnin zastavljenih za finančne dolgove pri bankah v državi znaša 
454.268,85 EUR, od tega nabavna vrednost  668.242,45 EUR  in popravek vrednosti 213.973,60 EUR. 
Nepremičnine so obremenjene s hipoteko na podlagi notarskega zapisa SV 472/2012 z dne 8. 11. 2012,  
v višini 500.000,00 EUR, ki se izteče  5. 7. 2022.  
 
Specifikacija zastavljenega premoženja (hipoteka)  

 
INV.ŠT.  PRAVNI TEMELJ ( OSNOVA ZASTAVE) NABAVNA 

VREDNOST 
POPRAVEK 
VREDNOSTI 

VREDNOST 
NA DAN 

31.12.2021 

PARCELNA 
ŠTEVILKA 

000783 POSLOVNA STAVBA  392.829,35 103.987,30 288.842,05 1427/3 

000784 POSLOVNA STAVBA - LAKIRNICA    68.455,10   18.140,84   50.314,26 1425/6 

000783-1 POSLOVNA STAVBA – STAVBNO POHIŠTVO    47.031,26  24.735,15   22.296,11 1427/3 

000783-3 POSLOVNA STAVBA – STROJNE INŠTAJACIJE    46.225,44   24.247,68   21.977,76 1427/3 

000683 ZEMLJIŠČE – POSLOVNA STAVBA    43.020,70          0,00   43.020.70 1427/3 

000783-2 POSLOVNA STAVBA – ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA 40.326,38 21.009,07 19.317,31 1427/3 

000684 ZEMLJIŠČE – DVORIŠČE    30.354,22          0,00   30.354,22 1425/5, 1425/6 

 SKUPAJ  668.242,45  213.973,60 454.268,85  

 
Družba nima sredstev v finančnem najemu. 
 
 
 
 
 

Konto Naziv Količina Nabavna vred. Datum nabave

040000 CITROEN BERLINGO VAN CLUB BLUE MS HA 406 1,00 14.646,19 13.09.2021

040000 APARAT RIDGID POTIS. KABEL ZA TRASIRANJE Z OPREMO 1,00 5.450,00 22.03.2021

040000 KLIMATSKA NAPRAVA MITSUBISHI ZA SERVER SOBO 1,00 2.160,00 29.10.2021

040000 R - PRENOSNIK 15.6 HP ZBOOK FURY 15 G7 32 GB 1,00 2.040,46 12.11.2021

040000 PLANIRNA ŽLICA ZA MINI BAGER HIDRAVLIČ.GRH02-1000 1,00 1.607,00 13.11.2021

040000 R - PRENOSNI RAČUNALNIK DELL LATITUTE 5501 PRO 1,00 1.150,00 03.08.2021

040000 R - PRENOSNI RAČUNALNIK DELL Z PRIKLJUČNO POSTAJO 1,00 1.140,63 07.04.2021

040000 R - PRENOSNIK 15.6 DELL LATITUDE S PRIKLJUČ.POSTAJ 1,00 1.111,82 12.11.2021

040000 R - PRENOSNIK 15.6 DELL LATITUDE S PRIKLJUČ.POSTAJ 1,00 1.111,82 12.11.2021

040000 R - PRENOSNIK 15.6 DELL LATITUDE S PRIKLJUČ.POSTAJ 1,00 1.111,82 12.11.2021

040000 R - PRENOSNIK 15.6 DELL LATITUDE S PRIKLJUČ.POSTAJ 1,00 1.111,81 12.11.2021

32.641,55SKUPAJ
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5.4.1.3 Odložene terjatve za davek: 12.694 EUR 

 
Preglednica stanja odloženih terjatev za davek 

                           2021 2020 
Indeks 
21/20 

Odložene terjatve za davek    12.694       11.694 109 

Skupaj: 12.694            11.694 109 

 
 
Odložene terjatve za davek se pripoznavajo na podlagi predpostavk, da bo podjetje v prihodnosti 
ustvarilo obdavčljive dobičke. Izmerijo se po davčnih stopnjah, ki veljajo na dan bilance stanja ter se 
zanje pričakuje, da se bodo uporabljale v poslovnem letu, ko bo terjatev povrnjena. 
 
Vrednost odloženih terjatev za davek na dan 31.12.2021 izhaja iz naslova rezervacij za jubilejne nagrade 
in odpravnine ob upokojitvi. 
Terjatve za odložene davke iz naslova rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so 
izračunane od 50 % davčno nepriznane vrednosti rezervacij. 
 

5.4.1.4 Zaloge: 131.912 EUR   

Preglednica stanja zalog  

                            2021 2020 
Indeks 
21/20 

Material na zalogi 131.912 132.016 100 

Skupaj: 131.912    132.016 100 

 
Zaloge so bile konec leta popisane in knjigovodska stanja usklajena z dejanskim stanjem. Družba je na 
dan 31.12.2021 popisala vse zaloge materiala. Inventurna komisija je ugotovila primanjkljaj materiala v 
višini 305,52 EUR in za 140,08 EUR presežkov. Knjigovodska vrednost zalog je enaka njihovi čisti iztržljivi 
vrednosti. 
Zaloge niso zastavljene kot jamstvo za obveznosti. 

5.4.1.5 Kratkoročne terjatve do kupcev: 966.666 EUR 

Preglednica kratkoročnih terjatev do kupcev   

  2021 2020 
Indeks 
21/20 

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi – brez notranjih lastnikov 
(občin) 

812.865 1.066.244 76 

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi – notranji lastniki (občine) 1.770.761 1.020.675 174 

Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev -1.616.960 -815.012 198 

Skupaj: 966.666 1.271.906 76 
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Terjatve do občin in njihovih povezanih oseb na dan 31.12.2021 

OBČINA LJUTOMER 87.665,84 

OBČINA VERŽEJ 4.600,74 

OBČINA RAZKRIŽJE 12.109,90 

OBČINA SVETI JURIJ 6.923,15 

OBČINA APAČE 24.403,62 

OBČINA GORNJA RADGONA 26.823,38 

OBČINA RADENCI 207.943,08 

OBČINA RADENCI-RO 1.354.538,87 

OBČINA KRIŽEVCI 45.752,42 

KOMUNALA RADGONA d.o.o. 119.001,04 

SKUPAJ 1.889.762,04 

 
 
Zapadle terjatve do kupcev po rokih zapadlosti  
 

ANALIZA ŽE ZAPADLIH TERJATEV DO KUPCEV 31.12.2021 31.12.2020 

Zapadle v letu 2021 1.047.652   

Zapadle v letu 2020 643.599 1.138.546 

Zapadle v letu 2019 21.552 32.425 

Zapadle v letu 2018 9.995 14.484 

Zapadle v letu 2017 in prej 52.220 71.056 

SKUPAJ že zapadle terjatve do kupcev 1.775.018 1.256.511 

 
Družba izkazuje kratkoročne poslovne terjatve v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, 
da bodo poplačane. 
 
Družba svojih terjatev nima posebej zavarovanih pred tveganji, razen nekaterih posameznih storitev kot 
so npr.: storitev izdelave novega priključka, za katerega se zahteva predplačilo. Kritične so predvsem 
terjatve do gospodinjstev oz. uporabnikov, ker je izterjava dolgov zaradi socialnega stanja uporabnikov 
vprašljiva še posebej, ker gre za relativno majhne zneske terjatev, ki ne opravičujejo stroškov izterjave. 
Proces izterjave terjatev se izvaja sproti v obliki opominov, v skrajnem primeru z vlaganjem izvršb. 
Tveganje neporavnavanja terjatev družba izkaže z oblikovanjem popravkov vrednosti terjatev do 
kupcev. Tveganja so podrobno opredeljena v poglavju 3.5. Poslovnega poročila. 
 
V družbi so bili v letu 2021 oblikovani popravki vrednosti vseh tistih terjatev, katerih zapadlost je starejša 
od enega leta. Pri vseh ostalih terjatvah s krajšim obdobjem zapadlosti, za katere v družbi ocenjujemo, 
da ne bodo poplačane pa se prevrednotenje obravnava posamično na podlagi ustrezne listine, npr. 
zavrnitve potrditve stanja terjatev, sodne odločbe, sklepa prisilne poravnave ali stečaja in drugega. 
 
 
Gibanje popravkov vrednosti je prikazano v spodnji tabeli:   

  2021 2020 

Stanje na dan 1.1.                  828.816               129.972 

Zmanjšanje popravka vrednosti zaradi plačila terjatev      -14.791 -16.958 

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu zaradi oslabitve     856.973                                    736.483 

Zmanjšanje popravka vrednosti zaradi dokončnega odpisa 
terjatev 

    -21.130  -20.681 

Stanje na dan 31.12. 1.649.868           828.816 
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V letu 2021 je  družba opravila oslabitev terjatev do Občine Radenci v višini 733.095,84 EUR, tako da je 
oblikovala popravek vrednosti terjatev in izkazala odhodke, saj Občina Radenci zaradi neurejenih 
pravnih podlag zavrača vse račune družbe JP Prlekija d.o.o. za opravljene storitve. Občina Radenci 
uporabnikom storitev GJS in posebnih storitev, neodvisno od vseh predhodno podpisanih dokumentov, 
sama (preko svojega režijskega obrata) zaračunava oskrbo s pitno vodo,  zbrana sredstva  zadrži pri sebi, 
ne glede na to, da za izvajanje teh storitev uporablja enoten sistem C v lasti osmih občin, med katerimi 
je tudi sama, kar bi morala plačevati družbi JP Prlekija d.o.o. Podjetju JPP d.o.o. priznava samo 0,20 EUR 
na m3 prodane vode. 
Na dan 31.12.2021 znaša terjatev do občine Radenci 1.562.481,95 EUR, od tega za leto 2021  856.284,75 
EUR, za leto 2020 706.197,20 EUR, oblikovan popravek teh terjatev znaša 1.439.149,06 EUR. 
 
 

5.4.1.6 Kratkoročne poslovne terjatve do drugih: 358.910 EUR   

Preglednica kratkoročnih poslovnih terjatev do drugih 

                       2021 2020 
Indeks 
21/20 

Kratkoročni predujmi, dani za zaloge  0 0 0 

Kratkoročne terjatve za obresti          72.752                 12.723 572 

Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev za obresti  -32.908 -13.804 238 

Terjatve za vstopni DDV  
      272.223 

      
147.828          

 
184 

Kratkoročne terjatve za davek od dohodka pravnih oseb         35.158         0 - 

Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij           1.470 9.171 16 

Ostale kratkoročne terjatve         10.215 15.528 66 

Skupaj: 358.910 171.446 209 

 
 
 

5.4.1.7 Denarna sredstva: 397.551 EUR   

Preglednica denarnih sredstev po njihovih vrstah 

 

  2021 2020 
Indeks 
21/20 

Denarna sredstva na bančnih računih 397.551 356.543 112 

Skupaj: 
                                    
             397.551 

             
356.543            112 

Družba nima nobenih dogovorjenih zadolžitev na svojih računih pri bankah.  
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5.4.1.8 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve:  124.319 EUR  

Preglednica kratkoročnih časovnih razmejitev 

  2021 2020 
Indeks 
21/20 

Kratkoročno odloženi stroški oz. odhodki  123.149 108.820 113 

Kratkoročno nezaračunani prihodki   0 15.383 - 

DDV od prejetih predujmov 1.170 1.344 87 

 124.319 125.547 99 

 
Kratkoročno odložene stroške v višini 124.319 EUR predstavljajo odloženi stroški iz naslova v naprej 
zaračunanih stroškov zavarovanja v višini 66.711 EUR, najemnin za GJI v višini 54.635 EUR ter naročnin, 
licenc, kurilnega olja in nabave drugega potrošnega materiala, ki predstavljajo izdatke povezane s 
poslovnimi učinki v naslednjem obdobju. Odloženi stroški v znesku 54.635,28 EUR za najemnine se 
nanašajo na naslednje občine: Apače, Križevci, Razkrižje in Veržej.  
 
 

5.4.1.9 Kapital: -73.802 EUR   

Preglednica kapitala po njegovih postavkah 
  2021 2020 Indeks 21/20 

Vpoklicani kapital 200.000 200.000 100 
Osnovni kapital - kapitalski deleži 200.00 200.000 100 
Rezerve iz dobička 20.000 20.000 100 
Zakonske rezerve 20.000 20.000 100 
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti -1.906 3.963 - 
Preneseni čisti poslovni izid 521.089 892.595 58 
Čisti poslovni izid poslovnega  leta -812.985 -372.374 218 

Skupaj: -73.802 744.184 - 

 
Celotni kapital JP Prlekija d.o.o. na dan 31.12.2021 znaša -73.802 EUR in se je v letu 2021 v primerjavi z 
preteklim letom zmanjšal. Razlog je zlasti negativen poslovni rezultat. Izplačil iz kapitala ali novih vplačil 
v kapital ni bilo. Lastniška struktura je prikazana v uvodnem poglavju. 

Ukrepi družbe v povezavi  z odpravo obstoječe kapitalske neustreznosti ter zagotavljanjem 
dolgoročne in kratkoročne plačilne sposobnosti so podrobneje predstavljene v okviru poglavja 
4. 

5.4.1.10 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve: 161.935 EUR   

  2021 2020 Indeks 21/20 

Rezervacije za odpravnine 70.330 56.798 124 

Rezervacije za jubilejne nagrade 65.193 62.330 105 

Rezervacije za tožbene zahtevke 5.123 37.288 14 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 21.289 34.361 62 

Skupaj: 161.935 190.777 85 
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Preglednica gibanja rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev 

 

  
Stanje na dan 

31.12.2020 
Oblikovanje v 

letu 2021 

Odprava oz. 
črpanje v letu 

2021 
Stanje na dan 

31.12.2021 

Rezervacije za tožbene zahtevke 37.288 2.470 34.635 5.123 

Rezervacije za odpravnine 
 56.798 26.129 12.597 70.330 

Rezervacije za jubilejne nagrade 
62.330                  10.164 7.301 65.193 

Sredstva zbrana z naslova števnin in 
vzdrževanja priključka 34.361 0 13.072 21.289 

Skupaj: 190.777 38.763 67.605 161.935 

 
 
Družba na dan 31.12.2021 izkazuje rezervacije iz naslova odpravnin ob upokojitvi v višini 70.330 EUR in 
jubilejnih nagrad za zaposlence v višini 65.193EUR na osnovi aktuarskega izračuna, ki se porabljajo v 
skladu z izplačanimi odpravninami in jubilejnimi nagradami zaposlenim. Rezervacije so bile izračunane 
na osnovi naslednjih predpostavk:  

- rezervacije so izračunane za zaposlene za nedoločen čas; 
- upoštevana delovna doba v podjetju in izven podjetja; 
- izbrane so bile modificirane slovenske tablice umrljivosti 2000-2002. Modifikacija je bila 

izvedena z namenom, da smrtnost s starostjo narašča; 
- v izračunu je bila upoštevana letna rast plač v podjetju v višini 1 %; 
- leti procent rasti plač zaradi kariernih napredovanj delavcev v podjetju je bil upoštevan v 

višini 0 %; 
- izbrana je bila diskontna stopnja v višini povprečne vrednosti donosnosti slovenskih državnih 

obveznic z dospelostjo 10 let ali več na dan 31.12.2021 – 1%; 
- upoštevani so bili minimalni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot jih 

določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanje ZPIZ-2; 
- upoštevani so bili mejni zneski jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi brez obračunanih 

prispevkov in davkov po zadnje veljavni uredbi. Za višje priznane odpravnine in jubilejne 
nagrade od mejnih zneskov so bili obračunani prispevki delodajalca na bruto 1. 

- v izračunu so bile vključene odpravnine za krajšo delovno dobo od 5 let pri zadnjem 
delodajalcu; 
 

V skladu z navedenim je družba v letu 2021 črpala rezervacije za jubilejne nagrade v znesku 7.301 EUR 
in dodatno oblikovala rezervacije za jubilejne nagrade v znesku 10.164 EUR ter črpala rezervacije za 
odpravnine ob upokojitvi v znesku 12.597 EUR in dodatno oblikovala v znesku 26.129 EUR , tako, da 
so na dan 31.12.2021 izkazane rezervacije za odpravnine ob upokojitvi v znesku 70.330 EUR in 
rezervacije za jubilejne nagrade  znesku 65.193 EUR.  
 
V letu 2021 družba na novo ni oblikovala dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev iz naslova števnin in 
sredstev za vzdrževanje priključka, iz že oblikovanih dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v preteklih 
letih pa smo porabili za 13.072 EUR sredstev števnin in vzdrževanje priključkov, ki predstavljajo dejanske 
stroške zamenjave vodomerov in vzdrževanja priključkov v letu 2021. 
 
V letu 2019 je bila s strani bivšega direktorja, ki mu je prenehalo delovno razmerje na podlagi Sklepa o 
razrešitvi št. 3, Sveta ustanoviteljic JP Prlekija d.o.o. z dne 19.06.2019 vložena tožba pri Delovnem 
sodišču v Mariboru, Zunanji oddelek v Murski Soboti zaradi ugotovitve obstoja delovnega razmerja oz. 
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veljavnosti pogodbe o zaposlitvi in plačila osnovnih plač, spremenljivega dela plače za uspešnost 
poslovanja in odškodnine zaradi neizkoriščenega letnega dopusta. V zvezi s tem je imela družba v letu 
2020 oblikovane rezervacije v višini 34.635 EUR. Tožnik je na delovnem sodišču v Mariboru, Enota 
Murska Sobota dobil tožbo na katero je podjetje podalo pritožbo. V mesecu marcu 2021 smo prejeli 
sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča  v Ljubljani, ki je delno ugodilo pritožbi podjetja in jo dne 
30.3.2021 tudi izvršili. V povezavi s tem so bile  porabljene rezervacije v višini oblikovanih 34.634 EUR. 
 

5.4.1.11 Dolgoročne finančne obveznosti: 0 EUR   

  2021 2020 Indeks 21/20 

Dolgoročni krediti dobljeni pri banki 30.434 82.608 37 

Kratkoročni del kredita dobljenega pri banki -30.434 -52.174 58 

Skupaj: 0 30.434 - 

 
Dolgoročne finančne obveznosti predstavljajo dolgoročno dobljeno posojilo pri banki v državi. Ob 
začetnem pripoznavanju se ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin ob njihovem nastanku. 
 
Zadnji obrok posojila zapade v plačilo 5.7.2022. Kredit je bil najet z rokom vračila 10 let. Obrestna mera 
za kredit trenutno znaša 3-mesečni EURIBOR + 2,75 % letno. Obresti kredita se obračunavajo in plačujejo 
mesečno. 
 
Kredit je pred tveganjem zavarovan s hipoteko na nepremičninah družbe v višini 500.000,00 EUR v korist 
banke upnice z dospelostjo 5.7.2022. Tveganja so podrobneje opredeljena v poglavju 3.5. Poslovnega 
poročila. 
 
Obveznosti iz dolgoročnih kreditov, ki zapadejo v plačilo v letu 2022, so bile prenesene med kratkoročne 
finančne obveznosti v višini 30.434 EUR. 
 
Družba nima pogojnih finančnih obveznosti, ki niso vključene v bilanci stanja in bi bile pomembne za 
oceno finančnega položaja družbe. 
 
 

5.4.1.12 Kratkoročne finančne obveznosti: 30.434  EUR  

  2021 2020 Indeks 21/20 

Kratkoročni krediti dobljeni pri banki 30.434 52.174                          58 

Druge kratkoročne finančne obveznosti 0                        0 - 

Skupaj: 30.434 52.174 58 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.4.1.13 Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev: 1.241.497 EUR   

Preglednica kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev 
 

  2021             2020 Indeks 21/20 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi – brez 
notranjih lastnikov (občin) 

    355.920     300.298 119 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev – notranji lastniki 
(občine) 

             885.549              387.939               228 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini             28       13.193 0 

Skupaj:          1.241.497             701.430 177 
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Družba praviloma kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev poravnava redno v rokih 
zapadlosti oz. v skladu z dogovori. Obveznosti niso zavarovane. Tveganja so podrobneje opredeljena v 
poglavju 3.5. Poslovnega poročila. 
 
 
Zapadle kratkoročne poslovne obveznosti po rokih zapadlosti   
 
Družba je imela na dan 31.12.2021  skupaj 529.000 EUR zapadlih kratkoročnih poslovnih obveznosti: 
- do 30 dni     505.635 EUR 
- do 60 dni            23.365 EUR 
- do 90 dni                       0 EUR 
- nad 90 dni                     0 EUR 
 
 

5.4.1.14 Prejeti kratkoročni predujmi: 9.590 EUR   

  2021 2020 Indeks 21/20 

Prejeti kratkoročni predujmi 9.590 11.677 82 

Skupaj: 9.590 11.677 82 

 
Prejeti kratkoročni predujmi so v pretežni meri pridobljeni z naslova prejetih predplačil za izgradnjo 
priključkov na vodovodno omrežje. 

5.4.1.15 Kratkoročne obveznosti do zaposlencev: 90.685 EUR   

Preglednica kratkoročnih obveznosti do zaposlencev 
  2021 2020 Indeks 21/20 

Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 36.064 35.180 103 

Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 12.529 12.277 102 

Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 6.784 6.487 105 

Obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja 25.382 11.524          220 

Obveznosti za prispevke iz drugih prejemkov 
Obveznosti za davek iz drugih prejemkov                                       

363 
218 

9 
0 

       4033      
           - 

Obveznosti za prispevke izplačevalca 9.345 8.906 105 

Skupaj: 90.685 74.383 122 

Obveznosti do občin in njihovih povezanih oseb  na dan 31.12.2021

OBČINA LJUTOMER 577.908,64

OBČINA VERŽEJ 18.992,69

OBČINA RAZKRIŽJE 19.479,49

OBČINA SVETI JURIJ 31.822,78

OBČINA APAČE 45.440,66

OBČINA GORNJA RADGONA 28.027,68

OBČINA RADENCI 0,00

OBČINA RADENCI-RO 0,00

OBČINA KRIŽEVCI 163.877,45

KOMUNALA RADGONA d.o.o. 56.330,99

SKUPAJ 941.880,38
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5.4.1.16 Obveznosti do državnih in drugih institucij:  124.377 EUR  

Preglednica obveznosti do državnih in drugih instituciji 
  2021 2020 Indeks 21/20 

Druge kratkoročne obveznosti – okoljska dajatev 
Obveznosti za davčni odtegljaj 

          25.800 
            8.043 

            29.891       
              2.552                 

86 
315 

Druge kratkoročne obveznosti – vodna povračila 89.811 59.173 152 

Druge kratkoročne obveznosti – prisp. Za neizpolnjene kvote     717 0 - 

Pavšalni prispevek za primer poškodbe pri delu        6 5          120 

Obveznosti za davek od dohodkov             0 40.837 - 

Skupaj: 124.377 132.458 94 

 
 
5.4.1.17  Druge kratkoročne poslovne obveznosti: 1.751 EUR   

Preglednica drugih kratkoročnih poslovnih obveznosti 
  2021 2020 Indeks 21/20 

Kratkoročne obveznosti za obresti 74          198 37 

Kratkoročne obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač in 
nadomestil plač zaposlencev 

1.314 1.608 82 

Ostale kratkoročne poslovne obveznosti 363 332 109 

Skupaj: 1.751 2.138 82 

Kratkoročne obveznosti za obresti v višini 74 EUR so povezane s finančnimi odhodki iz finančnih 
obveznosti.  

5.4.1.18  Kratkoročne pasivne časovne razmejitve: 1.128.194 EUR  

Preglednica kratkoročnih časovnih razmejitev 
 

  2021 2020 Indeks 21/20 

Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki (poračun najemnin za 
komunalno infrastrukturo) 1.063.129 853.278 125 
Kratkoročno odloženi prihodki (poračun subvencije OGJS in 
razmejitev subvencije ZRSZ) 65.066 56.598 115 

Skupaj: 1.128.194 909.876 124 

 
V letu 2021 so se povišali vnaprej vračunani stroški oz. odhodki, iz naslova poračuna najemnin za 
komunalno infrastrukturo, predvsem za področje oskrbe s pitno vodo, saj nekatere občine plačujejo 
najemnino za oskrbo s pitno vodo  po plačani realizaciji od uporabnikov. Vnaprej vračunani stroški oz. 
odhodki pa predstavljajo razliko med zaračunano najemnino   in obračunano amortizacijo 31.12.2021.  
Pogodba za najem infrastrukture je v 15. členu dvoumna. Iz prvega odstavka izhaja, da naj bi bila 
najemnina določena v višini amortizacije, iz tretjega odstavka pa je možno razumeti, da naj bi bila 
določena v višini, ki jo JP Prlekija pobere od uporabnikov. Večina Občin zaračunava najemnino po plačani 
realizaciji, nekatere Občine v višini amortizacije, Občina Radenci pa najemnine sploh ne zaračunava, saj 
smatra, da je odstopila od najemne pogodbe, na kar imamo v podjetju pomislek, saj 6.člen najemne 
pogodbe na nek način omejuje odstop od pogodbe za čas, vezan na pridobljena nepovratna sredstva za 
sistem C. Omenjeno problematiko je potrebno čimprej urediti. Ne glede na to, kako občine zaračunavajo 
najemnino za GJI, družba obračunava najemnine v višini obračunane amortizacije za infrastrukturo. 
Vnaprej vračunani stroški v višini 1.063.129 EUR se nanašajo: 

- 481.008,99  EUR na preostanek nezaračunane najemnine s strani občin za leto 2020 
- 582.119,72 EUR na preostanek nezaračunane najemnine s strani občin za leto 2021 
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2020 

 
2021 

 

 
 
 
Kratkoročno odložene prihodke v višini 65.066 EUR predstavljajo zlasti poračuni subvencije OGJS in 
razmejitev subvencije ZRSZ. 

5.4.1.19  Zabilančna sredstva: 73.457.771 EUR 

  2021 2020 Indeks 21/20 

Vrednost GJI za izvajanje OGJS (sedanja vrednost) 72.953.568 80.546.889       91 

Dani inštrumenti za zavarovanje poslov (menice, garancije) 4.203 
 

4.203              100 

Hipoteka na nepremičnini 500.000 500.000      100 

Skupaj: 73.457.771 81.051.092         91 

 
 
 

 

 

Konto Naziv konta Stroškovni nosilec Zaračunano Realizacija Preostanek iz leta 

2020

413012 NAJEM INFRASTRUKTURE-OBČINA APAČE 10120 76.111,87 136.846,65 60.734,78

413007 NAJEM INFRASTRUKTURE-OBČ.KRIŽEVCI 10120 85.266,10 143.760,68 1.037,86

413010 Najemnina za komunalno infrast. Sv. Jurij ob 

Ščavnici

10120 78.379,64 219.010,42 125.001,92

413009 NAJEM INFRASTRUKTURE-OBČ.VERŽEJ 10120 45.705,77 57.172,20 11.466,43

413009 NAJEM INFRASTRUKTURE-OBČ. GORNJA RADGONA 10120 259.359,99 323.448,51 59.537,04

413009 NAJEM INFRASTRUKTURE-OBČ.RADENCI 10120 0,00 223.230,96 223.230,96

Skupaj: 481.008,99

Konto  Naziv konta Stroškovno 
mesto 

Stroškovni 
nosilec 

Zaračunano Realizacija Preostanek iz 
leta 2021 

413012 NAJEM INFRASTRUKTURE-OBČINA APAČE 01 10120 95.015,63 158.062,93 63.047,30 

413012 NAJEM INFRASTRUKTURE-OBČINA APAČE 01 20120 77.161,15 77.164,56 3,41 

413012 NAJEM INFRASTRUKTURE-OBČINA APAČE - K22120 48.851,05 48.849,84 -1,21 

413007 NAJEM INFRASTRUKTURE-OBČ.KRIŽEVCI 03 10120 154.884,01 160.094,09 5.210,08 

413007 NAJEM INFRASTRUKTURE-OBČ.KRIŽEVCI 03 20120 146.400,27 139.356,43 -7.043,84 

413007 NAJEM INFRASTRUKTURE-OBČ.KRIŽEVCI 03 22120 21.200,70 22.355,27 1.154,57 

413005 NAJEM INFRASTRUKTURE-OBČ.LJUTOMER 04 10120 634.105,56 645.048,02 10.942,46 

413005 NAJEM INFRASTRUKTURE-OBČ.LJUTOMER 04 20120 319.752,79 319.782,72 29,93 

413005 NAJEM INFRASTRUKTURE-OBČ.LJUTOMER 04 22120 33.201,04 37.981,03 4.779,99 

413008 NAJEM INFRASTRUKTURE-OBČ.RAZKRIŽJE 06 10120 37.153,54 22.118,68 -15.034,86 

413008 NAJEM INFRASTRUKTURE-OBČ.RAZKRIŽJE 06 20120 38.112,56 41.586,02 3.473,46 

413008 NAJEM INFRASTRUKTURE-OBČ.RAZKRIŽJE 06 22120 19.423,64 15.979,68 -3.443,96 

413010 Najemnina za komunalno infrast. Sv. Jurij ob Ščavnici         07              10120 103.397,19 233.722,95 130.325,76 

413009 NAJEM INFRASTRUKTURE-OBČ.VERŽEJ 08 10120 59.499,18 41.307,92  -18.191,26 

413009 NAJEM INFRASTRUKTURE-OBČ.VERŽEJ 08 20120 51.059,23 51.058,96 -0,27 

413009 NAJEM INFRASTRUKTURE-OBČ.VERŽEJ 08 22120 24.446,08 24.878,77 432,69 

413017 NAJEM INFRASTRUKTURE-OBČ. GORNJA RADGONA 02 10120 227.551,53 381.231,17 153.679,64 

413018 NAJEM INFRASTRUKTURE-OBČ.RADENCI 05 10120 0,00 186.725,19 186.725,19 

     SKUPAJ 559.804,48 
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PREGLED SEDANJE VREDNOSTI NAJETE JAVNE INFRASTRUKTURE  PO DEJAVNOSTIH IN OBČINAH ZA IZVENBILANČNO KNJIŽENJE

Naziv konta Občina Dejavnost 2020 2021 Razlika 

SEDANJA VREDNOST JAVNE INFRASTRUKTURE Apače Oskrba s pitno vodo 7.062.770,95 6.945.329,08 -117.441,87

SEDANJA VREDNOST JAVNE INFRASTRUKTURE Apače Odvajanje komunalne 

odpadne vode 

2.050.872,57 1.980.366,82 -70.505,75

SEDANJA VREDNOST JAVNE INFRASTRUKTURE Apače Čiščenje komunalne 

odpadne vode 

435.707,86 414.170,12 -21.537,74

SEDANJA VREDNOST JAVNE INFRASTRUKTURE Apače Greznice in MKČN 70.164,49 45.151,29 -25.013,20

SEDANJA VREDNOST JAVNE INFRASTRUKTURE Križevci Oskrba s pitno vodo 4.288.423,30 4.266.140,51 -22.282,79

SEDANJA VREDNOST JAVNE INFRASTRUKTURE Križevci Odvajanje komunalne 

odpadne vode 

3.006.073,39 2.866.716,96 -139.356,43

SEDANJA VREDNOST JAVNE INFRASTRUKTURE Križevci Čiščenje komunalne 

odpadne vode 

540.263,70 543.989,94 3.726,24

SEDANJA VREDNOST JAVNE INFRASTRUKTURE Ljutomer Oskrba s pitno vodo 20.096.427,10 17.272.688,70 -2.823.738,40

SEDANJA VREDNOST JAVNE INFRASTRUKTURE Ljutomer Odvajanje komunalne 

odpadne vode 

9.111.665,84 8.793.750,92 -317.914,92

SEDANJA VREDNOST JAVNE INFRASTRUKTURE Ljutomer Čiščenje komunalne 

odpadne vode 

878.102,11 854.697,76 -23.404,35

SEDANJA VREDNOST JAVNE INFRASTRUKTURE Razkrižje Oskrba s pitno vodo 855.810,79 825.111,67 -30.699,12

SEDANJA VREDNOST JAVNE INFRASTRUKTURE Razkrižje Odvajanje komunalne 

odpadne vode 

2.158.480,80 2.118.894,58 -39.586,22

SEDANJA VREDNOST JAVNE INFRASTRUKTURE Razkrižje Čiščenje komunalne 

odpadne vode 

460.530,10 444.550,42 -15.979,68

SEDANJA VREDNOST JAVNE INFRASTRUKTURE Sv.Jurij ob 

Ščavnici

Oskrba s pitno vodo 5.852.035,87 5.634.909,65 -217.126,22

SEDANJA VREDNOST JAVNE INFRASTRUKTURE Veržej Oskrba s pitno vodo 1.793.530,45 1.749.827,71 -43.702,74

SEDANJA VREDNOST JAVNE INFRASTRUKTURE Veržej Odvajanje komunalne 

odpadne vode 

948.107,57 899.598,61 -48.508,96

SEDANJA VREDNOST JAVNE INFRASTRUKTURE Veržej Čiščenje komunalne 

odpadne vode 

202.826,39 188.207,93 -14.618,46

SEDANJA VREDNOST JAVNE INFRASTRUKTURE Radenci Oskrba s pitno vodo 10.085.131,04 6.785.527,72 -3.299.603,32

SEDANJA VREDNOST JAVNE INFRASTRUKTURE Gornja Radgona Oskrba s pitno vodo 10.649.964,82 10.323.937,36 -326.027,46

Skupaj: 80.546.889,14 72.953.567,75 -7.593.321,39
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5.4.2 RAZKRITJA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 

5.4.2.1 Čisti prihodki od prodaje: 5.292.812 EUR  

Preglednica čistih prihodkov od prodaje po posameznih vrstah  

 2021              2020 
Indeks 
21/20 

Čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospodarskih 
javnih služb 

4.897.949 4.653.802 
 

105 

Prihodki  -  oskrba s pitno vodo  
Prihodki iz naslova omrežnine 
Prihodki iz naslova izvajanja OGJS                            

            3.496.578 
1.907.108 
1.589.470 

3.251.123 
      1.767.652          

1.483.471                

    108 
    108       
    107 

Prihodki – odvajanje 
Prihodki iz naslova omrežnine 
Prihodki iz naslova izvajanja OGJS 

846.515 
567.420 
279.095 

839.598 
557.596 
282.002                                 

    101 
    102 
      99 

Prihodki – greznične gošče in MKČN 
Prihodki iz naslova omrežnine 
Prihodki iz naslova izvajanja OGJS 

65.466 
2.913 

62.553 

66.999         
2.962                  

64.037                           

      98 
      98      
    102 

Prihodki – čiščenje 
Prihodki iz naslova omrežnine 
Prihodki iz naslova izvajanja OGJS 

489.390 
173.538 
315.852 

496.082 
170.946                           
325.136                

      99 
    102 
      97 

Čisti prihodki od drugih dejavnosti 394.863 439.682     90 

Skupaj:             5.292.812            5.093.484     104 

 
Prihodki od prodaje vode so v letu 2021 znašali 3.496.578 EUR in predstavljajo  66,06 % vseh čistih 
prihodkov od prodaje. 
Prihodki z naslova odvajanja odpadne vode znašajo 846.515 EUR in predstavljajo 15,99 % vseh čistih 
prihodkov od prodaje.  
Prihodki z naslova grezničnih gošč in MKČN znašajo 65.466  EUR in predstavljajo 1,24 % vseh čistih 
prihodkov od prodaje.  
Prihodki z naslova čiščenja odpadne vode znašajo 489.390 EUR in predstavljajo 9,25 % vseh čistih 
prihodkov od prodaje.  
Prihodki od opravljanja drugih storitev znašajo  394.863 EUR in predstavljajo 7,46 % vseh čistih 
prihodkov od prodaje.  
Čisti prihodki od prodaje so v celoti ustvarjeni na domačem trgu. 
 

5.4.2.2 Drugi poslovni prihodki: 645.602 EUR   

Preglednica drugih poslovnih prihodkov po posameznih vrstah 

      2021     2020 Indeks 21/20 

Prihodki od odprave rezervacij 3.295 42.141    8 
Prihodki od števnin in vzdrževanja priključka  13.072 61.475   21 

Subvencije pokrivanja odhodkov nad prihodki OGJS  607.933 576.554 105 

Pokrivanje neizterljivih okoljskih dajatev 263 1.047   25 
Državna pomoč COVID 19 4.989 47.244   11 
Prevrednotovalni poslovnih prihodki - odprava 
oslabitev terjatev do kupcev  15.927 17.924   89 
Prevredntovalni poslovni prihodki – neopredmetena 
in opredmetena osnovna sredstva 123 560   22 

Skupaj: 645.602 746.945   86 
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5.4.2.3 Stroški porabljenega materiala: 747.513 EUR  

Preglednica stroškov porabljenega materiala po posameznih vrstah 
 

  2021 2020 Indeks 21/20 

Stroški materiala 292.618 349.834 84 

Stroški energije  432.507 371.550 116 

Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in 
materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev 

 
1.384 

 
5.271 

 
             26 

Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja 
zaradi ugotovljenih popisnih razlik 165 68 243 
Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 3.094 4.624 67 

Drugi stroški materiala 17.745 15.857 112 

Skupaj: 747.513 747.204 100 

 
Stroški materiala se pripoznavajo na podlagi listin, ki dokazujejo, da so praviloma povezani z nastalimi 
gospodarskimi koristmi. Razvrščajo se po izvirnih vrstah. 
 
 

5.4.2.4 Stroški storitev:  3.949.292 EUR  

Preglednica stroškov porabljenih storitev  po posameznih vrstah 
  2021 2020 Indeks 21/20 

Stroški storitev pri proizvajanju proizvodov in 
opravljanju storitev 

741.970 586.004 127 

Stroški transportnih storitev 96.259 87.012 111 

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih 
osnovnih sredstev 

57.948 35.056              165 

Najemnine/uporabnine 2.656.833 2.531.643 105 

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 715 1.531 47 

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter 
zavarovalne premije 

296.107 233.412 127 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 41.821 64.181 65 

Stroški komunalnih storitev 30.649 29.971 102 

Stroški drugih storitev 26.991 39.729 68 

Skupaj: 3.949.292 3.608.539 109 

 
Stroški storitev se pripoznavajo na podlagi listin, ki dokazujejo, da so praviloma povezani z nastalimi 
gospodarskimi koristmi. Razvrščajo se po izvirnih vrstah. 
 
Za revidiranje letnega poročila za leto 2021, je družba sklenila pogodbo z revizijsko družbo AUDITOR 
REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. PTUJ, Murkova 4,  2250 Ptuj. Pogodbena vrednost za revizijo računovodskih 
izkazov za leto 2021 znaša 5.910,00 EUR brez DDV. Davčnega svetovanja in drugih ne revizijskih storitev 
s strani revizijske družbe v letu 2021 ni bilo.  
 
Kot stroški vzdrževanja osnovnih opredmetenih sredstev se obravnavajo stroški, ki nastajajo pri uporabi 
opredmetenih osnovnih sredstev, če pri tej obnovi ne prihaja do pomembnih izboljšav v delovanju teh 
sredstev oziroma do podaljšanja dobe koristnosti celotnega sredstva. 
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5.4.2.5 Stroški dela: 957.857 EUR  

 
Preglednica stroškov dela po posameznih vrstah  

  2021 2020 Indeks 21/20 

Plače zaposlencev 546.377 582.354 94 

Nadomestila plač zaposlencev 134.163 120.110 112 

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih 11.955 11.887 101 

Regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, povračila 
in drugi prejemki zaposlencev 

127.262 120.468 106 

Delodajalčevi prispevki od pokojninskih zavarovanj 57.715 60.692 95 

Delodajalčevi prispevki od drugih socialnih zavarovanj 47.658 50.490 94 

Druge delodajalčeve dajatve od plač, nadomestil plač, bonitet,  
povračil in drugih prejemkov zaposlencev 

2.387 2.097 114 

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi 30.339 13.922 218 

Skupaj: 957.857 962.020 100 

 
Družba pri izplačilu stroškov dela upošteva Zakon o delovnih razmerjih-1, Zakon o višini povračil stroškov 
v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti ter določbe 
sprejetih internih aktov družbe. V skladu z določbami kolektivne pogodbe in drugimi internimi akti je 
vsako delovno mesto razvrščeno v ustrezni tarifni in plačilni razred.  
 
Zaposlenim zagotavljamo pravočasno in ustrezno plačilo za delo, skupaj z vsemi dodatki. Zaposleni so 
na podlagi Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti prav tako upravičeni do dodatnih odsotnosti z 
dela z nadomestilom plače, solidarnostnih pomoči, jubilejnih nagrad ter do plačila dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, ki ga podjetje plačuje. 
 
Plača direktorja je določena s Pogodbo o zaposlitvi in v skladu z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb 
v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10, 
8/11 – ORZPPOGD4 in 23/14 – ZDIJZ-C) in z Uredbo o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter 
višine spremenljivih prejemkov direktorjev (Uradni list RS, št. 34/10 in 52/11). Znesek, zaposlenega 
direktorja mag. Arturja Racmana od 01.01.2021 - 31.12.2021, njegovih bruto osebnih prejemkov 
vključuje plače, regres za letni dopust, povračila stroškov za prehrano ter prevoz in znaša skupaj 
48.919,76 EUR. Spremenljivi del plačila direktorju za uspešnost poslovanja, ki je določen v pogodbi o 
zaposlitvi direktorja in zgoraj navedenih predpisih, do sedaj še ni bil predlagan in ne izplačan.  
 
Družba nima nadzornega sveta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0876
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5.4.2.6  Amortizacija in prevrednotovalni odhodki: 960.938 EUR  

Preglednica obračunane amortizacije po posameznih vrstah in prevrednotovalni poslovni 
odhodki 

  2021 2020 Indeks 21/20 

Amortizacija neopredmetenih sredstev 16.435 15.402 107 

Amortizacija zgradb 26.216 26.216 100 

Amortizacija opreme in nadomestnih delov 50.585 51.013 99 

Amortizacija drobnega inventarja 9.855 15.991 62 

Amortizacija vlaganj v tuja osnovna sredstva 0 0 0 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 

874 278 314 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 
(oslabitev poslovnih terjatev) 

856.973 736.783 116 

Skupaj: 960.938 845.683 113 

 
V letu 2021 smo slabili zlasti poslovne terjatve do Občine Radenci, saj ne priznavajo računov, ki jih je 
izstavila JP Prlekija d.o.o. za storitve oskrbe s pitno vodo oziroma račune zavračajo, priznavajo pa majhen 
del stroškov katerega tudi plačajo.  

 
 
Drugi poslovni odhodki: 234.859 EUR 

  2021 2020 Indeks 21/20 

Rezervacije za tožbene zahtevke 0 0 0 

Izdatki za varstvo okolja 201.491 180.904 111 

Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela 7.887 6.584 120 

Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z 
dajatvami 

13.002 12.205 107 

Ostali stroški 12.479 6.633 188 

Skupaj: 234.859 206.326 114 

5.4.2.7 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev: 25.072 EUR   

          2021 2020 Indeks 21/20 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih -zamudne 
obresti 

25.072 56.851 44 

Skupaj: 25.072 56.851 44 

5.4.2.8 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti: 1.530 EUR  

          2021 2020 Indeks 21/20 

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank - obresti 1.530 2.995 51 

Skupaj: 1.530 2.995 51 

5.4.2.9 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti: 4.685 EUR  

        2021 2020 Indeks 21/20 

Priznane pozitivne obresti od predplačil 4 1 400 

Zamudne obresti 3.728 32 11.650 

Stroški obresti – odpravnine ob upokojitvi 454 550 83 

Stroški obresti – jubilejne nagrade 499 608 82 

Skupaj: 4.685 1.191 393 
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5.4.2.10 Drugi prihodki: 116.158 EUR 

       2021 2020 Indeks 21/20 

Prejete odškodnine – zavarovalnice 102.237 142.654 72 

Ostali prihodki 
Pozitivne evrske izravnave 

13.921 
0 

11.080 
                         0 

126 
0 

Skupaj: 116.158 153.734 76 

5.4.2.11 Drugi odhodki: 32.725 EUR  

  2021 2020 Indeks 21/20 

Odškodnine za vodovarstvena območja 17.312 11.983 144 

Ostali odhodki 15.413 2 771 

Skupaj: 32.725 11.985 273 

 

5.4.2.12 Razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah 

  2021 2020 Indeks 21/20 

Neposredni proizvajalni stroški 6.190.609     5.635.015 110 

Posredni proizvajalni stroški 109.482 96.280 114 

Posredni neproizvajalni stroški 552.758 638.177         87 

Skupaj: 6.852.849           6.369.472            108 

 

5.4.2.13 Poslovni izid: -812.985 EUR 

  2021 
 

2020 
 

Indeks 21/20 

Nominalna vrednost          -812.985 -372.374 220 
Skupaj: -812.985 -372.374            220 

 

5.4.3 RAZKRITJA K IZKAZU CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA  

Izkaz vseobsegajočega donosa je računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane vse 
sestavine izkaza poslovnega izida ter vsebuje tiste postavke prihodkov in odhodkov, ki niso pripoznane 
v poslovnem izidu, vplivajo pa na višino lastniškega kapitala. 
 
Družba uporablja različico I poslovnega izida SRS 21.3 Vseobsegajoči donos obračunskega obdobja znaša  
- 817.986 EUR.  
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5.4.4 RAZKRITJA K IZKAZU GIBANJA KAPITALA   

 

Izkaz gibanja kapitala je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane 
spremembe kapitala za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja. 

 
Bilančni dobiček 
 

       
2021 

   
2020 

Indeks 
21/20 

čisti poslovni izid tekočega leta -812.985 -372.374 218 

+ preneseni čisti dobiček 521.089 892.595 58 

- prenesena čista izguba 0 0 - 

+ zmanjšanje rezerv iz dobička 0 0 - 

- povečanje rezerv iz dobička po sklepu organov vodenja ( zakonske 
rezerve) 

0 0 - 

- povečanje rezerv iz dobička po sklepu organov vodenja ( druge 
rezerve iz dobička) 

0 0 - 

= bilančni dobiček, ki ga skupščina razporedi za dividende 
delničarjem, druge rezerve, prenos v naslednje leto in za druge 
namene -291.896 520.221 

 
 
- 

Bilančna izguba na dan 31.12.2021  znaša 291.896 EUR. 
 
Kapital družbe je na dan 31.12.2021 negativen in znaša -73.802 EUR.  
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5.5 POMEMBNEJŠI KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE  

 
Za popolnejšo analizo poslovanja družbe smo med razkritja vključili tudi kazalnike. Kazalniki temeljijo na 
računovodskih podatkih. 
Kazalniki na eni strani prikazujejo učinkovitost in uspešnost posameznih področij poslovanja, na drugi 
strani pa omogočajo presojo finančnega in ekonomskega položaja družbe. 

 
 

Temeljni kazalniki stanja financiranja     

     

stopnja lastniškosti kapitala = 
kapital 

= -0,0272 
obveznosti do virov sredstev  

     

Temeljni kazalniki stanja investiranja    

     

stopnja osnovnosti investiranja = 
opredmetena osnovna sredstva 

= 0,2662 
sredstva 

     
Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja    

     
koeficient kapitalske pokritosti osnovnih 
sredstev 

= 
kapital 

= -0,1021 
opredmetena osnovna sredstva  

     

koeficient neposredne pokritosti 
kratkoročnih obveznosti 

= 
likvidna sredstva  

= 0,2653 
kratkoročne obveznosti 

     

koeficient pospešene pokritosti 
kratkoročnih obveznosti 

= 
likvidna sredstva + krat. Terjatve 

= 1,15 
kratkoročne obveznosti + kratkoročne PČR 

     

koeficient kratkoročne pokritosti 
kratkoročnih obveznosti 

= 
kratkoročna sredstva + kratkoročne AČR 

= 1,2381 
kratkoročne obveznosti + kratkoročne PČR 

     
Temeljni kazalniki gospodarnosti    

     

koeficient gospodarnosti poslovanja = 
poslovni prihodki 

= 0,8666 
poslovni odhodki 

     

 

     

koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala = 
čisti dobiček obračunskega obdobja 

= -1,0998 povprečni kapital (brez čistega PI obračunskega 
obdobja) 
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5.6 PREDLOG SKLEPA SKUPŠČINE ZA UPORABO BILANČNEGA DOBIČKA/ IZGUBE   

 
Ugotovitev bilančne izgube: 
 
Bilančna izguba  na dan 31.12. 2021 v družbi Javno podjetje Prlekija d.o.o. znaša  - 291.896 EUR in je 
enaka nepokritemu delu čiste izgube za leto 2021.    
 
Predlog sklepa: 
 

Bilančna izguba Javnega Podjetja Prlekija d.o.o., ob koncu leta 2021, v skupni višini 291.896 EUR ostane 

nerazporejena. 
 
Obrazložitev predloga sklepa: 
 
Glede na dejstvo, da je družba Javno podjetje Prlekija d.o.o. v 100-odstotni lasti osmih občin,  o uporabi 
bilančnega dobička oziroma pokrivanju izgube na predlog uprave odloča Skupščina družbe. 
 

5.7 POMEMBNEJŠI DOGODKI PO DNEVU BILANCE   

 
V letu 2022, do izdaje letnega poročila za leto 2021, izpostavljamo naslednje dogodke: 
 

- Dne  5.7.2021 je Občina Radenci izdala sklep št.: 354/0022/2021-14, v katerem za leto 
2021 priznava 70.293,68 EUR z DDV za omrežninski del, kar je bilo upoštevano pri 
oblikovanju spornih terjatev. 
 

 

5.8 DODATNA RAZKRITJA NA PODLAGI ZAHTEV SRS 32 

5.8.1 RAČUNOVODSKI IZKAZI PO DEJAVNOSTIH IN OBČINAH  

Skladno z določbami veljavne zakonodaje za občinske javne službe varstva okolja in SRS 32, ki ureja 
računovodsko spremljanje GJS, smo za leto 2021 izdelali izkaz poslovnega izida za naslednje dejavnosti: 
 

- GJS  oskrbe s pitno vodo 
- GJS  odvajanja odpadne vode 
- GJS  čiščenja odpadne vod 
- Druge dejavnosti, ki niso GJS 

 
Znotraj dejavnosti pa smo izkaz poslovnega izda prikazali tudi po posamezni občini na kateri izvajamo 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.  
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5.8.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA – PO DEJAVNOSTIH  

 

  Oskrba s pitno vodo 
Odvajanje odpadne 

vode 
Greznične gošče in 

MKČN 
Čiščenje odpadne 

vode 
Druge storitve, ki niso 

GJS Skupaj 

Čisti prihodki od prodaje 3.508.527 846.515 65.466 492.617 379.686 5.292.812 

Drugi poslovni prihodki 447.683 146.639 5.234 45.486 560  645.602 

Stroški blaga, materiala in storitev -2.952.914 -827.477 -81.474 -592.949 -241.909  -4.696.723 

Stroški dela -601.368 -117.159 -12.972 -143.234 -83.124 -957.857 

Stroški amortizacije -74.096 -13.097 -1.049 -8.580 -6.270  -103.092 

Prevrednotovalni poslovni odhodki -840.546 -8.070 -2.034 -5.798 -1.400  -857.847 

Stroški rezervacij 0 -2.470 0 0 0 -2.470 

Drugi stroški -223.957 -4.827 -488 -3.959 -1.628   -234.859 

Finančni prihodki 16.292 3.939 401 3.111 1.329    25.072 

Finančni odhodki -4.039 -976 -99 -771 -329    -6.215 

Drugi prihodki 69.160 4.240 2.468 24.784 15.507 116.158 

Drugi odhodki -17.332 -5 0 -4 -15.385   -32.726 

Interna realizacija 347 18 0 4 67 436 

Preknjižbe med občinami 0 -1.086 -670 1.757 0    0 

Davek od dohodka pravnih oseb -1.479 -358 -36 -283 -120 -2.276 

Odloženi davki 620 170 20 120 70 1.000 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -673.102 25.996 -25.233 -187.699 47.054 -812.985 

Donos na vložena lastna sredstva 2021 -44.746 -10.140 -1.013 -8.585 -3.764 - 68.248 

Skupaj razlika - z upoštevanim donosom na 
vložena sredstva 2021 -717.848 15.856 -26.246 -196.284 43.290 -881.233 

 
 
 
 
 
 

5.8.3 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA – OSKRBA S PITNO VODO  

  
Skupaj vse občine 

sistem C 

Čisti prihodki od prodaje 3.508.527 

Drugi poslovni prihodki 447.683 

Stroški blaga, materiala in storitev -2.952.914 

Stroški dela -601.368 

Stroški amortizacije -74.096 

Prevrednotovalni poslovni odhodki -840.546 

Stroški rezervacij  

Drugi stroški -223.957 

Finančni prihodki 16.292 

Finančni odhodki -4.039 

Drugi prihodki 69.160 

Drugi odhodki -17.332 

Interna realizacija 347 

Preknjižbe med občinami 0 

Davek od dohodka pravnih oseb -1.479 

Odloženi davki 620 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -673.102 

Donos na vložena lastna sredstva 2021 -44.746 

Skupaj razlika - z upoštevanim donosom na 
vložena sredstva 2021 -717.848 
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Pregled stroškov z naslova najemnin/uporabnin za najem gospodarske komunalne infrastrukture za izvajanje OGJS, ki so bili upoštevani v izkazu poslovnega izida 
v letu 2021 

  
Skupaj vse 

občine - sistem C 

Najemnina/uporabnina GJI upoštevana v izkazu poslovnega izida za leto 2021 1.828.311 

Zaračunana najemnina/uporabnina GJI  
 v letu 2021 

1.311.607 

Razlika  516.704 

 
 
Pregled prihodkov z naslova subvencij pokrivanja odhodkov nad prihodki OGJS, ki so bili upoštevani v izkazu poslovnega izida v letu 2021 
 

  

Skupaj vse 
občine -
sistem C 

Skupaj subvencije OGJS upoštevane v izkazu 
poslovnega izida v letu 2021 

418.435 

Zaračunane subvencije OGJS občinam                
v letu 2021 

418.435 

Razlika poračun 0 

 

 
 
Pregled presežkov / primanjkljajev posamezne OGJS za leto 2020 in 2021 – uveljavljena enotna cena  

 

  
      

Vse Občine 
sistema C  

Cenovni poračun – omrežnina – 2020 
     -44.623 

Cenovni poračun - izvajanje OGJS – 2020* 
     227.830 

Cenovni poračun – omrežnina – 2021 
     36.478 

Cenovni poračun - izvajanje OGJS -2021* 
     48.592 

Skupaj 2020 in 2021      268.277 
 

*Opomba: Poračun je pripravljen ob neupoštevanju slabitev terjatev za občino Radenci, in sicer za leto 2020 v višini 706.054 EUR in za leto 2021 v višini 
805.205 EUR. 

 

 

 
Pregled presežkov / primanjkljajev posamezne OGJS za leto 2019 in preteklih obdobij (delno 2014, 2015,2016, 2017, 2018 in 2019) 
 

  
Občina 
Apače 

Občina 
Križevci 

Občina 
Ljutomer 

Občina 
Razkrižje 

Občina Sveti 
Jurij 

Občina 
Veržej 

Skupaj 

Cenovni poračun – omrežnina leto 2014-2017 -19.717 -4.918 -143.443 -103.446 -3.006 -29.880 -304.410 

Cenovni poračun - omrežnina leto 2018 -19.363 38.081 -40.898 -30.988 -5.430 -5.331 -63.929 

Cenovni poračun - omrežnina leto 2019 6.544 3.567 16.676 -31.377 1.378 21.649 18.437 

Cenovni poračun – izvajanje OGJS leto 2014-2017 -11.843 -56.445 -88.513 -37.507 -23.838 -23.881 -242.027 

Cenovni poračun – izvajanje OGJS leto 2018 -8.247 -16.090 -17.055 -13.883 -4.424 -11.036 -70.735 

Cenovni poračun – izvajanje OGJS leto 2019 -12.809 -13.396 -793 -8.930 12.565 -10.600 33.963 

Skupaj razlika - cenovni poračun  -65.435 -49.201 -274.026 -226.131 -22.755 -59.079 -696.627 

 
Opomba: Ker smo na področju GJS oskrba s pitno vodo s februarjem 2020  prešli iz ločenih cen posameznih občin na enotne 
cene, ki veljajo  za vse občine »Sistema  C«, prikazani zneski potrebnih cenovnih poračunov predstavljajo kumulativne zneske, 
ki poleg poslovnega leta 2019 zajemajo tudi poračune iz leta 2015, 2016, 2017 in 2018 ter v nekaterih primerih občin tudi za 
leto 2014 (vsi zneski iz preteklih obdobij so bili podrobno razkriti v Elaborati OGJS oskrba s pitno vodo 2017/2015, 2018/2016, 
2019/2017). Ko se bodo uredile tudi potrebne dodatne podlage v odlokih s pitno vodo posameznih občin v zvezi s poračuni 
presežkov in primanjkljajev iz preteklih obdobij pred uveljavitvijo enotnih cen, bo izvajalec na podlagi sklepa Sveta 
ustanoviteljic JP Prlekija d.o.o. izvršil potrebne poračune za vsako posamezno občino.  
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5.8.4 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA - ODVAJANJE ODPADNE VODE 

 

  Občina Apače Občina Križevci Občina Ljutomer Občina Razkrižje Občina Veržej Skupaj 

Čisti prihodki od prodaje 43.837 175.385 517.897 50.305 59.092 846.515 

Drugi poslovni prihodki 72.032 34.298 2.422 26.793 11.093 146.639 

Stroški blaga, materiala in storitev -95.979 -180.805 -427.837 -61.327 -61.528 -827.477 

Stroški dela -10.429 -23.933 -64.877 -8.300 -9.620 -117.159 

Stroški amortizacije -874 -2.380 -7.844 -797 -1.201 -13.097 

Prevrednotovalni poslovni odhodki -475 -2.328 -4.371 -693 -204 -8.070 

Stroški rezervacij   -2.470   -2.470 

Drugi stroški -293 -881 -2.924 -305 -424 -4.827 

Finančni prihodki 241 715 2.384 251 349 3.939 

Finančni odhodki -60 -177 -591 -62 -86 -976 

Drugi prihodki 357 1.714 1.743 198 229 4.240 

Drugi odhodki 0 -1 -3 0 0 -5 

Interna realizacija 0 0 1 0 17 18 

Preknjižbe med občinami 0 -758 -254 -109 35 -1.086 

Davek od dohodka pravnih oseb -35 -69 -184 -38 -32 -358 

Odloženi davki 7 32 110 9 12 170 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 8.329 812 13.202 5.925 -2.268 25.996 

Donos na vložena lastna sredstva 2021 -616 -1.838 -6.141 -648 -897 -10.140 

Skupaj razlika - z upoštevanim donosom na 
vložena sredstva 2021 7.713 -1.026 7.061 5.277 -3.165 15.856 

 
 

 
Pregled stroškov z naslova najemnin/uporabnin za najem gospodarske komunalne infrastrukture za izvajanje OGJS, ki so bili upoštevani v izkazu poslovnega 
izida v letu 2021 

  

Občina  
Apače 

Občina 
Križevci 

Občina  
Ljutomer 

Občina 
Razkrižje 

Občina  
Veržej 

Skupaj 

Najemnina/uporabnina GJI upoštevana v izkazu 
poslovnega izida za leto 2021 77.165 139.356 319.783 41.586 51.059 628.949 

Zaračunana najemnina/uporabnina GJI v letu 
2021 77.161            146.400 319.753 38.113 51.059 632.486 

Razlika poračun 4              -7.044 30 3.473 0 -3.537 

 
Pregled prihodkov z naslova subvencij pokrivanja odhodkov nad prihodki OGJS, ki so bili upoštevani v izkazu poslovnega izida v letu 2021 
      

 

Občina Apače Občina Križevci 
Občina 

Ljutomer 
Občina Razkrižje Občina Veržej Skupaj 

Skupaj subvencije OGJS upoštevane v izkazu 
poslovnega izida v letu 2021 71.752 33.207 0 26.486 10.880 142.325 

Zaračunane subvencije OGJS občinam  v letu 
2021 76.771 71.025 0 37.856 10.880 196.532 

Razlika za poračun -5.019 -37.818 0 -11.370 0 -54.207 

 
Pregled presežkov / primanjkljajev posamezne OGJS za leto 2020 in 2021  
 

  
Občina Apače 

Občina 
Križevci 

Občina Ljutomer 
Občina 

Razkrižje 
Občina Veržej Skupaj 

Cenovni poračun – omrežnina 2020 
3.497 31.143 -13.044 12.157 -4.390 29.363 

Cenovni poračun - izvajanje OGJS 2020 
11.835 3.474 66.956 3.056 1.439 86.760 

Cenovni poračun – omrežnina 2021 
7.117 40.102 -13.157 11.879 -2.977 42.964 

Cenovni poračun - izvajanje OGJS 2021 
7.738 1.080 57.138 5.303 -123 70.897 

Skupaj  cenovni poračun 2020 in 2021 30.187 75.799 97.893 32.395 -6.051 229.984 
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5.8.5 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA – GREZNIČNE GOŠČE IN MKČN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Greznične gošče in 

MKČN Skupaj 

Čisti prihodki od prodaje 65.466 65.466 

Drugi poslovni prihodki 5.234 5.234 

Stroški blaga, materiala in storitev -81.474 -81.474 

Stroški dela -12.972 -12.972 

Stroški amortizacije -1.049 -1.049 

Prevrednotovalni poslovni odhodki -2.034 -2.034 

Stroški rezervacij   

Drugi stroški -488 -488 

Finančni prihodki 401 401 

Finančni odhodki -99 -99 

Drugi prihodki 2.468 2.468 

Drugi odhodki 0 0 

Interna realizacija 0 0 

Preknjižbe med občinami -670 -670 

Davek od dohodka pravnih oseb -36 -36 

Odloženi davki  20 20 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -25.233 -25.233 

Donos na vložena lastna sredstva 2021 -1.013 -1.013 

Skupaj razlika - z upoštevanim donosom na 
vložena sredstva 2021 -26.246 -26.246 

 
 
 
Pregled stroškov z naslova najemnin za najem gospodarske komunalne infrastrukture za izvajanje OGJS, ki so bili upoštevani v izkazu poslovnega izida v letu 2021 

  
 

  
Občina Apače 

 
        Skupaj 

Najemnina GJI v izkazu poslovnega izida za 
leto 2021                 4.802 4.802 

Zaračunana najemnina GJI v letu 2021 4.802 4.802 

Razlika poračun 0 0 

 
 
 
Pregled prihodkov z naslova subvencij pokrivanja odhodkov nad prihodki OGJS, ki so bili upoštevani v izkazu poslovnega izida v letu 2021  

  
Občina Apače 

 
            Skupaj 

Skupaj subvencije OGJS upoštevane v 
izkazu poslovnega izida v letu 2021 4.832 4.832 

Zaračunane subvencije OGJS občinam  v 
letu 2021 -10.902 -10.902 

Razlika za poračun - 6.070                  - 6.070 

 
 

Pregled presežkov / primanjkljajev posamezne OGJS za leto 2020 in 2021  
 

  
Občina Apače           Skupaj 

Cenovni poračun – omrežnina 2020 
4.415 4.415 

Cenovni poračun - izvajanje OGJS 2020 
-9.905 -9.905 

Cenovni poračun – omrežnina 2021 
5.965 5.965 

Cenovni poračun - izvajanje OGJS 2021 
-26.230 -26.230 

Skupaj cenovni poračun za leto 2020 in 
2021 -25.755 -25.755 
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5.8.6 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA - ČIŠČENJE ODPADNE VODE 

 

  
Občina 
Apače 

Občina 
Križevci 

Občina 
Ljutomer 

Občina 
Razkrižje 

Občina 
Veržej 

Skupaj 

Čisti prihodki od prodaje 61.409 76.349 220.841 51.466 82.552 492.617 

Drugi poslovni prihodki 36.670 747 1.480 6.363 226 45.486 

Stroški blaga, materiala in storitev -103.615 -92.645 -291.402 -51.413 -53.874 -592.949 

Stroški dela -15.411 -21.239 -75.506 -11.414 -19.664 -143.234 

Stroški amortizacije -1.012 -1.453 -4.652 -633 -830 -8.580 

Prevrednotovalni poslovni odhodki -587 -1.189 -2.671 -667 -685 -5.798 

Drugi stroški -271 -716 -2.283 -300 -389 -3.959 

Finančni prihodki 223 574 1.823 211 281 3.111 

Finančni odhodki -55 -142 -452 -52 -70 -771 

Drugi prihodki 16.951 782 2.738 3.038 1.275 24.784 

Drugi odhodki 
0 -1 -2 0 0 -4 

Interna realizacija 0 1 2 0 1 4 

Preknjižbe med občinami -6.150 5.643 9.474 -419 -6.792 1.757 

Odloženi davki 8 22 75 8 7 120 

Davek od dohodka pravnih oseb -42 -59 -117 -36 -29 -283 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -11.884 -33.325 -140.650 -3.848 2.010 -187.699 

Donos na vložena lastna sredstva 2021 -617 -1.579 -5.067 -563 -759 -8.585 

Skupaj razlika - z upoštevanim donosom na vložena sredstva 2021 -12.501 -34.904 -145.717 -4.411 1.251 -196.284 

 
 
Pregled stroškov z naslova najemnin/uporabnin za najem gospodarske komunalne infrastrukture za izvajanje OGJS, ki so bili upoštevani v izkazu poslovnega 
izida v letu 2021 

  

Občina 
Apače Občina Križevci 

Občina 
Ljutomer 

Občina 
Razkrižje 

Občina Veržej Skupaj 

Najemnina/uporabnina GJI upoštevana v 
izkazu poslovnega izida za leto 2021 44.048 22.355 37.981 15.980 24.879 145.243 

Zaračunana najemnina/uporabnina GJI v letu 
2021 44.049 21.201 33.201 19.423 24.446 142.320 

Razlika za poračun -1 1.154 4.780 -3.443 433 2.923 
 

 
 
 
     Pregled prihodkov z naslova subvencij pokrivanja odhodkov nad prihodki OGJS, ki so bili upoštevani v izkazu poslovnega izida v letu 2021 

 

  

Občina 
Apače Občina Križevci 

Občina 
Ljutomer 

Občina 
Razkrižje 

Občina Veržej Skupaj 

Skupaj subvencije OGJS upoštevane v izkazu 
poslovnega izida v letu 2021 36.279 0 0 9.710 0 45.989 

Zaračunane subvencije OGJS občinam  v letu 
2021 36.279 0 0 14.498 0 50.777 

Razlika za poračun 0 0 0 -4.788 0 -4.788 
 

 
 

Pregled presežkov / primanjkljajev posamezne OGJS za leto 2020 in 2021 
 

  
Občina Apače 

Občina 
Križevci 

Občina Ljutomer 
Občina 

Razkrižje 
Občina Veržej Skupaj 

Cenovni poračun – omrežnina 2020 
-3.593 16.087 17.542 5.102 2.668 37.806 

Cenovni poračun - izvajanje OGJS 2020 
-11.356 -39.906 -94.031 -1.091 1.855 -144.529 

Cenovni poračun – omrežnina 2021 
-4.279 14.627 28.418 4.950 3.026 46.742 

Cenovni poračun - izvajanje OGJS 2021 
-7.042 -49.001 -180.958 -4.382 -1.539 -242.922 

Skupaj cenovni poračun 2020 in 2021 -26.270 -58.193 -229.029 4.579 6.010 -302.903 
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5.8.7 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA - DRUGE STORITVE, KI NISO GJS 

 

  Občin Apače 
Občina  G. 
Radgona 

Občina 
Križevci 

Občina 
Ljutomer 

Občina 
Radenci 

Občina 
Razkrižje 

Občina Sv. 
Jurij ob 
Ščavnici 

Občina 
Veržej 

JP Prlekija 
d.o.o. 

Skupaj 

Čisti prihodki od prodaje 
33.174,84 13.436,45 28.100,28 127.765,23 11.299,47 15.926,16 35.859,64 4.896,99 109.226,91 

379.686 

Drugi poslovni prihodki  
43,64 12,33 50,28 154,63 10,43 21,81 46,49 4,74 215,36 

560 

Stroški blaga, materiala in 
storitev -17.528,03 -2.555,11 -32.735,00 -71.963,97 -2.061,38 -10.221,41 -18.737,11 -1.432,98 -84.674,11 

-241.909 

Stroški dela 
-9.097,41 -2.556,95 -6.547,19 -19.622,57 -2.079,10 -4.034,34 -10.172,23 -1.131,63 -27.882,08 

-83.124 

Stroški amortizacije 
-967,20 -174,23 -507,54 -1.477,42 -143,19 -216,26 -884,45 -81,43 -1.817,92 

-6.270 

Prevrednotovalni poslovni 
odhodki -125,75 -35,53 -144,88 -445,58 -30,08 -62,88 -133,94 -13,69 -407,98 

-1.400 

Drugi stroški 
-140,30 -39,65 -161,66 -508,99 -33,55 -70,15 -149,45 -15,26 -509,30 

-1.628 

Finančni prihodki 
115,33 32,59 132,88 408,67 27,58 57,67 122,85 12,54 418,69 

1.329 

Finančni odhodki 
-28,59 -8,09 -32,94 -101,33 -6,83 -14,30 -30,46 -3,13 -103,79 

-329 

Drugi prihodki 
66,35 18,75 84,83 246,90 15,88 36,83 90,84 7,21 14.938,96 

15.507 

Drugi odhodki 
-0,14 -0,04 -0,16 -0,49 -15.383,28 -0,07 -0,15 -0,02 -0,49 

-15.385 

Interna realizacija 
14,49 0,01 3,39 16,17 0,01 0,01 10,35 

  
22,61 

67 

Odloženi davki 6 1 9 20 1 3 6 1 23 70 

Davek od dohodka pravnih 
oseb 

-10 -2 -15 -34 -1 -6 -11 -1 -40 -120 

Čisti poslovni izid 
obračunskega obdobja 

5.523 8.130 -11.764 34.457 -8.384 1.420 6.017 2.243 9.410 47.054 

Donos na vložena lastna 
sredstva 2021 

-331 -149 -382 -1.163 -123 -164 -353 -45 -1.054 -3.764 

Skupaj razlika - z upoštevanim 
donosom na vložena sredstva 
2021 

5.192 7.981 -12.146 33.294 -8.507 1.256 5.664 2.198 8.356 43.290 
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5.9 PRIKAZ POSLOVNIH IZIDOV IZ OPRAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN DRUGIH 
STORITEV KI NISO GJS, ZA OBDOBJE OD 2009 DO 2021  

 
 

(v EUR)
Občina           

Apače

Občina      

Radgona

Občina       

Križevci

Občina           

Ljutomer

Občina      

Radenci

Občina     

Razkrižje

Občina               

Sveti Jurij

Občina           

Veržej
JP Prlekija

Vse občine 

sistema C
Skupaj

GJS - OSKRBA S PITNO VODO -  LETO 2010 0 0 -2.542 -3.189 0 -3.282 -2.064 -76 0 0 -11.153

GJS - OSKRBA S PITNO VODO -  LETO 2011 0 0 6.864 25.433 0 3.653 713 -323 0 0 36.340

GJS - OSKRBA S PITNO VODO -  LETO 2012 -724 0 12.719 28.093 0 2.422 0 1.898 0 0 44.408

GJS - OSKRBA S PITNO VODO -  LETO 2013 -2.780 0 8.740 24.109 0 7.626 6.139 1.166 0 0 45.001

GJS - OSKRBA S PITNO VODO -  LETO 2014 3.504 0 6.261 37.436 0 18.196 12.535 4.310 0 0 82.241

GJS - OSKRBA S PITNO VODO -  LETO 2015 265 0 21.787 80.021 0 40.361 14.718 20.851 0 0 178.003

GJS - OSKRBA S PITNO VODO -  LETO 2016 -2.464 0 16.488 70.685 0 42.264 8.135 13.298 0 0 148.405

GJS - OSKRBA S PITNO VODO -  LETO 2017 31.318 0 24.798 82.461 0 32.314 7.429 14.632 0 0 192.950

GJS - OSKRBA S PITNO VODO -  LETO 2018 25.873 0 -18.880 59.027 0 39.599 10.349 15.185 0 0 131.153

GJS - OSKRBA S PITNO VODO -  LETO 2019 12.960 0 18.606 12.550 0 42.552 -7.627 -7.887 0 0 71.155

Upoštevane spremembe računovodskih usmeritev (oblikovanje rezervacij za 

jubilejne nagrade in odpravnine) v letu 2019 -3.967 0 -5.143 -16.707 0 -1.319 -3.732 -1.847 0 0 -32.715

GJS - OSKRBA S PITNO VODO -  LETO 2020 - vse občine sistema C -389.909 -389.909

GJS - OSKRBA S PITNO VODO -  LETO 2021  -  vse občine sistema C -673.102 -673.102

STANJE - OSKRBA S PITNO VODO  NA DAN 31.12.2021 63.985 0 89.698 399.918 0 224.386 46.594 61.206 0 -1.063.011 -177.223

GJS - ODVAJANJE ODPADNE VODE - LETO 2010 0 0 1.897 -15.692 0 0 0 1.444 0 0 -12.351

GJS - ODVAJANJE ODPADNE VODE - LETO 2011 0 0 3.923 5.365 0 0 0 738 0 0 10.027

GJS - ODVAJANJE ODPADNE VODE - LETO 2012 0 0 8.383 -17.418 0 0 0 -797 0 0 -9.832

GJS - ODVAJANJE ODPADNE VODE - LETO 2013 0 0 -11.750 -9.452 0 675 0 -3.461 0 0 -23.987

GJS - ODVAJANJE ODPADNE VODE - LETO 2014 0 0 0 37.197 0 912 0 6.575 0 0 44.685

GJS - ODVAJANJE ODPADNE VODE - LETO 2015 0 0 854 -29.884 0 811 0 3.116 0 0 -25.103

GJS - ODVAJANJE ODPADNE VODE - LETO 2016 4.425 0 -5.642 -101.755 0 1.042 0 834 0 0 -101.096

GJS - ODVAJANJE ODPADNE VODE - LETO 2017 1.843 0 3.396 -7.730 0 -11.195 0 -1.521 0 0 -15.207

GJS - ODVAJANJE ODPADNE VODE - LETO 2018 3.531 0 5.628 37.871 0 4.944 0 -3.237 0 0 48.737

GJS - ODVAJANJE ODPADNE VODE - LETO 2019 -5.382 0 -4.450 -5.817 0 3.842 0 -5.742 0 0 -17.550

Upoštevane spremembe računovodskih usmeritev (oblikovanje rezervacij za 

jubilejne nagrade in odpravnine) v letu 2019 -2.130 0 -4.536 -13.932 0 -1.622 0 -2.521 0 0 -24.741

GJS - ODVAJANJE ODPADNE VODE - LETO 2020 12.523 0 6.165 61.417 0 4.149 0 140 0 0 84.394

GJS - ODVAJANJE ODPADNE VODE - LETO 2021 8.329 0 812 13.202 0 5.925 0 -2.268 0 0 25.996

STANJE - ODVAJANJE NA DAN 31.12.2021 23.139 0 4.680 -46.628 0 9.484 0 -6.699 0 0 -16.029

GJS - GREZNIČNE GOŠČE IN MKČN - LETO 2016 -3.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.341

GJS - GREZNIČNE GOŠČE IN MKČN - LETO 2017 -13.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.720

GJS - GREZNIČNE GOŠČE IN MKČN - LETO 2018 -39.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39.754

GJS - GREZNIČNE GOŠČE IN MKČN - LETO 2019 -32.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.720

Upoštevane spremembe računovodskih usmeritev (oblikovanje rezervacij za 

jubilejne nagrade in odpravnine) v letu 2019 -2.462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.462

GJS - GREZNIČNE GOŠČE IN MKČN - LETO 2020 -7.932 0 0 0 -7.932

GJS - GREZNIČNE GOŠČE IN MKČN - LETO 2021 -25.233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.233

STANJE - GREZNIČNE GOŠČE IN MKČN NA DAN 31.12.2021 -125.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.162

GJS - ČIŠČENJE ODVADNE VODE - LETO 2010 0 0 12.357 -7.459 0 0 0 -2.966 0 0 1.933

GJS - ČIŠČENJE ODVADNE VODE - LETO 2011 0 0 6.696 10.499 0 0 0 -5.138 0 0 12.056

GJS - ČIŠČENJE ODVADNE VODE - LETO 2012 0 0 7.664 -5.335 0 0 0 5.393 0 0 7.722

GJS - ČIŠČENJE ODVADNE VODE - LETO 2013 0 0 3.679 19.428 0 690 0 -13.920 0 0 9.878

GJS - ČIŠČENJE ODVADNE VODE - LETO 2014 0 0 11.984 8.809 0 857 0 11.545 0 0 33.194

GJS - ČIŠČENJE ODVADNE VODE - LETO 2015 0 0 21.301 24.605 0 693 0 -8.348 0 0 38.252

GJS - ČIŠČENJE ODVADNE VODE - LETO 2016 6.072 0 32.969 35.990 0 882 0 -18.066 0 0 57.847

GJS - ČIŠČENJE ODVADNE VODE - LETO 2017 8.244 0 15.501 42.242 0 -788 0 4.468 0 0 69.667

GJS - ČIŠČENJE ODVADNE VODE - LETO 2018 -15.883 0 -19.318 74.057 0 5.116 0 27.478 0 0 71.450

GJS - ČIŠČENJE ODVADNE VODE - LETO 2019 -21.853 0 -22.933 350 0 -443 0 26.714 0 0 -18.165

Upoštevane spremembe računovodskih usmeritev (oblikovanje rezervacij za 

jubilejne nagrade in odpravnine) v letu 2019 -1.729 0 -3.148 -9.116 0 -1.202 0 -1.798 0 0 -16.993

GJS - ČIŠČENJE ODVADNE VODE - LETO 2020 -11.400 0 -20.846 -69.691 0 -539 0 20.427 0 0 -82.049

GJS - ČIŠČENJE ODVADNE VODE - LETO 2021 -11.884 0 -33.325 -140.650 0 -3.848 0 2.010 0 0 -187.699

STANJE - ČIŠČENJE NA DAN 31.12.2021 -48.433 0 12.582 -16.271 0 1.418 0 47.798 0 0 -2.907

DRUGE STORITVE, KI NISO GJS - LETO 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 105

DRUGE STORITVE, KI NISO GJS - LETO 2010 0 0 3.066 2.991 0 827 841 0 11.872 0 19.597

DRUGE STORITVE, KI NISO GJS - LETO 2011 0 0 -2.941 5.020 0 -1.162 5.031 -456 3.668 0 9.160

DRUGE STORITVE, KI NISO GJS - LETO 2012 352 0 3.890 444 0 4.228 6.377 1.717 2.846 0 19.854

DRUGE STORITVE, KI NISO GJS - LETO 2013 3.540 0 17.284 7.152 0 2.021 2.487 -73 13.269 0 45.682

DRUGE STORITVE, KI NISO GJS - LETO 2014 0 0 18.138 2.389 0 1.459 6.824 1.608 2.492 0 32.911

DRUGE STORITVE, KI NISO GJS - LETO 2015 4.650 0 1.911 9.687 0 145 5.325 -3.798 28.090 0 46.010

DRUGE STORITVE, KI NISO GJS - LETO 2016 8.324 -553 -2.728 -909 -559 -601 2.807 -517 -17.841 0 -12.577

DRUGE STORITVE, KI NISO GJS - LETO 2017 7.001 -5.307 845 5.057 -7.479 -663 8.347 -3.480 -20.854 0 -16.537

DRUGE STORITVE, KI NISO GJS - LETO 2018 -7.199 -19.092 6.072 5.354 -11.565 1.598 1.225 -5.230 -23.849 0 -52.686

DRUGE STORITVE, KI NISO GJS - LETO 2019 -4.711 -48.767 -6.235 -11.824 -20.947 -2.321 -7.918 -3.304 13.687 0 -92.339

Upoštevane spremembe računovodskih usmeritev (oblikovanje rezervacij za 

jubilejne nagrade in odpravnine) v letu 2019 -2.071 -3.136 -1.144 -4.221 -2.716 -469 -2.159 -508 -4.367 -20.792

DRUGE STORITVE, KI NISO GJS - LETO 2020 4.405 -3.101 6.891 10.937 -929 5.414 4.780 1.155 34.407 0 63.959

DRUGE STORITVE, KI NISO GJS - LETO 2021 5.523 8.130 -11.764 34.457 -8.384 1.420 6.017 2.243 9.410 0 47.054

STANJE - DRUGE STORITVE NA DAN 31.12.2021 19.814 -71.826 33.284 66.534 -52.579 11.896 39.984 -10.644 52.935 0 89.400

Skupaj stanje na dan 31.12.2021 -66.657 -71.826 140.245 403.553 -52.579 247.184 86.579 91.662 52.935 -1.063.011 -231.921
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5.10 METODOLOGIJA SPREJETIH SODIL ZA RAZMEJEVANJE VSEH SPLOŠNIH PRIHODKOV IN 
ODHODOV  

 
Skladno z veljavnimi predpisi, razkrivamo metodologijo za ugotavljanje in razmejevanje poslovanja ter 
rezultatov med posamezne dejavnosti in občine. 
 
Družba ima vzpostavljen sistem ugotavljanja odhodkov in prihodkov v določenem časovnem obdobju.  
 
Vsi neposredni in posredni stroški ter prihodki podjetja se knjižijo po stroškovnih mestih in nosilcih. 
 
Stroškovna mesta so naslednja: 

- Občina Apače 
- Občina Gornja Radgona  
- Občina Križevci 
- Občina Ljutomer 
- Občina Radenci 
- Občina Razkrižje 
- Občina Sv. Jurij 
- Občina Veržej 
- JP Prlekija d.o.o. 

Stroškovne nosilce delimo na temeljne stroškovne nosilce, na katere je mogoče prihodke in odhodke 
neposredno knjižiti in splošne stroškovne nosilce na katere knjižimo prihodke in odhodke, ki imajo značaj 
posrednih oz. splošnih stroškov, katerih pa ni mogoče na podlagi knjigovodskih listin knjižiti na 
posamezne dejavnosti (temeljne stroškovne nosilce) in občine (stroškovna mesta), zato jih je potrebno 
razporediti na podlagi sodil oz. ključev, ki upoštevajo razmerja med posameznimi dejavnostmi in 
občinami glede na izbrane kriterije. 
 
 
Temeljni stroškovni nosilci so naslednji:  

- Oskrba  s pitno vodo  
- Odvajanje odpadne in padavinske vode 
- Čiščenje odpadne in padavinske vode 
- Druge storitve, ki niso GJI 

Splošni stroškovni nosilci so naslednji: 
- Posredni proizvajalni stroški  
- Posredni neproizvajalni stroški  

 
Kriterije oziroma sodila za razmejevanje splošnih stroškov, odhodkov in prihodkov med stroškovna 

mesta in stroškovne nosilce, je v povezavi s spremembami metodologije za oblikovanje cen javnih služb 
obravnaval in potrdil Svet ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o. na nadaljevanju 17. seje dne 
27.6.2013. 

 
Sodila v predmetnem Letnem poročilu JP Prlekija d.o.o. za leto 2020, upoštevajo navedene sprejete 

akte in sklepe pristojnega organa podjetja in na tej podlagi s potrditvijo letnega poročila pristojni organ 
potrdi tudi sodila za razmejevanje splošnih stroškov, odhodkov in prihodkov med stroškovna mesta in 
stroškovne nosilce na podlagi dejanskih podatkov o realiziranih vrednostih upoštevanih kriterijev po 
stanju na dan 31.12.2020. 
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Kriteriji in vrednosti izbranih kriterijev, ki so podlaga za razporejanje skupnih stroškov in prihodkov 
posameznih dejavnosti med občine: 
 
 

 
 
Opomba: Povprečno letno število odjemnih mest je izračunano glede na določbe Uredbe MEDO. 
 
 
 

 
 
Sodila – ključi v %, ki izkazujejo razmerje vrednosti izbranih kriterijev v posameznih občinah, kot podlago 
za razporejanje skupnih stroškov in prihodkov posameznih dejavnosti med občine: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LETO 2021 Občina Občina G. Občina Občina Občina Občina Občina Občina Storitve Skupaj

Apače Radgona Križevci Ljutomer Radenci Razkrižje Sveti Jurij Veržej JP Prlekija  

100 - OSKRBA S PITNO VODO - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI
Kriteriji za omrežnino  

  Vrednost javne infrastrukture 70% 8.339.515 16.355.023 6.306.074 26.763.512 10.356.547 1.222.208 10.236.966 1.934.342 81.514.187

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 1.218 3.173 1.337 4.941 1.985 471 1.136 600 14.861

K 100 Kriteriji za stroške storitev javne službe

  Letna količina prodane vode 70% 116.463 508.726 233.791 646.050 543.528 46.244 123.723 69.138 2.287.663

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 1.218 3.173 1.337 4.941 1.985 471 1.136 600 14.861

200 -  ODVAJANJE  KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE VODE Z JAVNIH POVRŠIN - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI
Kriteriji za omrežnino  

  Vrednost javne infrastrukture 70% 2.547.688 0 4.786.577 12.107.647 0 2.822.630 0 1.751.051 24.015.593

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 379 0 842 2.499 0 347 0 557 4.624

K 200 Kriteriji za stroške storitev javne službe

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 379 0 842 2.499 0 347 0 557 4.624

  Letna količina odvedene vode 70% 38.235 0 230.873 912.818 0 45.560 0 99.741 1.327.227

240 - STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI TER OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN - ZBIRNI KJUČ DEJAVNOSTI
Kriteriji za omrežnino  

  Vrednost javne infrastrukture 70% 100.042 0 0 0 0 0 0 0 0 100.042

  Povprečno letno število greznic in MKČN 30% 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931

Kriteriji za stroške storitev javne službe

70% 1.747 0 0 0 0 0 0 0 0 1.747

  Povprečno letno število greznic in MKČN 30% 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931

220 - ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE VODE Z JAVNIH POVRŠIN - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI
Kriteriji za omrežnino  

  Vrednost javne infrastrukture 70% 917.680 0 1.139.950 1.880.499 0 782.388 0 500.956 0 5.221.473

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 380 0 842 2.500 0 348 0 559 0 4.629

K220 Kriteriji za stroške storitev javne službe

  Povprečno letno število odjemnih mest 20% 380 0 842 2.500 0 348 0 559 0 4.629

  Letna količina očiščene vode 80% 38.334 0 230.873 915.945 0 45.808 0 99.970 0 1.330.931

300 - STORITVE - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI STORITEV
K 300 Kriteriji za stroške storitev  

  Prihodki z naslova storitev, ki niso javne službe 50% 33.189 13.436 28.112 127.632 11.299 15.926 35.877 4.897 113.210 383.578

  Stroški izvajanja storitev, ki niso javne službe 50% 23.452 4.104 34.999 78.148 3.291 12.341 25.188 2.180 92.164 275.866

 Letna količina prevzetih in očiščenih grezničnih gošč in blata iz 

MKČN

LETO 2021 Občina Občina G. Občina Občina Občina Občina Občina Občina Storitve

Apače Radgona Križevci Ljutomer Radenci Razkrižje Sveti Jurij Veržej JP Prlekija Skupaj

100 - OSKRBA S PITNO VODO - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI
Kriteriji za omrežnino 9,62 20,45 8,11 32,96 12,90 2,00 11,08 2,87 0,00 100,00

  Vrednost javne infrastrukture 70% 10,23 20,06 7,74 32,83 12,71 1,50 12,56 2,37 0,00 100,00

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 8,20 21,35 9,00 33,25 13,36 3,17 7,64 4,04 0,00 100,00

K 100 Kriteriji za stroške storitev javne službe 6,02 21,97 9,85 29,74 20,64 2,37 6,08 3,33 0,00 0,00

  Letna količina prodane vode 70% 5,09 22,24 10,22 28,24 23,76 2,02 5,41 3,02 0,00 100,00

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 8,20 21,35 9,00 33,25 13,36 3,17 7,64 4,04 0,00 100,00

200 -  ODVAJANJE  KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE VODE Z JAVNIH POVRŠIN - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI
Kriteriji za omrežnino 9,88 0,00 19,41 51,50 0,00 10,48 0,00 8,72 0,00 100,00

  Vrednost javne infrastrukture 70% 10,61 0,00 19,93 50,42 0,00 11,75 0,00 7,29 0,00 100,00

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 8,20 0,00 18,21 54,04 0,00 7,50 0,00 12,05 0,00 100,00

K 200 Kriteriji za stroške storitev javne službe 4,48 0,00 17,64 64,36 0,00 4,65 0,00 8,87 0,00 100,00

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 8,20 0,00 18,21 54,04 0,00 7,50 0,00 12,05 0,00 0,00

  Letna količina odvedene vode 70% 2,88 0,00 17,40 68,78 0,00 3,43 0,00 7,51 0,00 0,00

240 - STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI TER OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN - ZBIRNI KJUČ DEJAVNOSTI
Kriteriji za omrežnino 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

  Vrednost javne infrastrukture 70% 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

  Povprečno letno število greznic in MKČN 30% 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Kriteriji za stroške storitev javne službe 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

70% 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

  Povprečno letno število greznic in MKČN 30% 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

220 - ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE VODE Z JAVNIH POVRŠIN - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI
Kriteriji za omrežnino 14,77 0,00 20,74 41,41 0,00 12,74 0,00 10,34 0,00 100,00

  Vrednost javne infrastrukture 70% 17,58 0,00 21,83 36,01 0,00 14,98 0,00 9,59 0,00 100,00

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 8,21 0,00 18,19 54,01 0,00 7,52 0,00 12,08 0,00 100,00

K220 Kriteriji za stroške storitev javne službe 3,95 0,00 17,52 65,86 0,00 4,26 0,00 8,42 0,00 100,00

  Povprečno letno število odjemnih mest 20% 8,21 0,00 18,19 54,01 0,00 7,52 0,00 12,08 0,00 100,00

  Letna količina očiščene vode 80% 2,88 0,00 17,35 68,82 0,00 3,44 0,00 7,51 0,00 100,00

300 - STORITVE - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI STORITEV
K 300 Kriteriji za stroške storitev 8,58 2,50 10,01 30,80 2,07 4,31 9,24 1,03 31,46 100,00

  Prihodki z naslova storitev, ki niso javne službe 50% 8,65 3,50 7,33 33,27 2,95 4,15 9,35 1,28 29,51 100,00

  Stroški izvajanja storitev, ki niso javne službe 50% 8,50 1,49 12,69 28,33 1,19 4,47 9,13 0,79 33,41 100,00

 Letna količina prevzetih in očiščenih grezničnih gošč in blata iz 

MKČN
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Prikaz deležev neposrednih stroškov posameznih javnih služb v vseh stroških vseh javnih služb, ki 
predstavljajo tudi deleže pribitkov splošnih stroškov k neposrednim stroškom teh javnih služb: 
 

 
 
 
 
» Generalni ključ « - prikaz deležev pribitkov splošnih stroškov javnih služb, ki se v posameznih občinah 
pribijajo k neposrednim stroškom javnih služb v teh občinah. Prikazani % upoštevajo deleže neposrednih 
stroškov posameznih javnih služb, kot podlago za določitev skupnih pribitkov splošnih stroškov k tem 
javnim službam, ter dodatno še vrednost posameznega izbranega kriterija pri posamezni občini, kot 
podlago za razmejitev splošnih stroškov posameznih dejavnosti med občine. 
 
 

 
 
Med razkritji sodil pa v nadaljevanju razkrivamo tudi delitev neposrednih stroškov in prihodkov 

skupnih objektov in naprav med posamezne občine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UGOTAVLJANJE STROŠKOV POSAMEZNIH DEJAVNOSTI IN DOLOČITEV DELEŽEV PROIZVAJALNIH IN NEPROIZVAJALNIH  STROŠKOV V CELOTNIH STROŠKIH

Delež 

neposrednih 

stroškov 

dejavnosti

100 - OSKRBA S PITNO VODO - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI 100,00 64,97
Vs i  neposredni  s troški  omrežnine 30,00 19,49
Vs i  neposredni  s troški  s tori tev javne s lužbe 70,00 45,48

200 -  ODVAJANJE  KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE VODE Z JAVNIH POVRŠIN - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI 100,00 15,71
Vs i  neposredni  s troški  omrežnine 30,00 4,71
Vs i  neposredni  s troški  s tori tev javne s lužbe 70,00 10,99

240 - STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI TER OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN - ZBIRNI KJUČ DEJAVNOSTI 100,00 1,60
Vs i  neposredni  s troški  omrežnine 30,00 0,48
Vs i  neposredni  s troški  s tori tev javne s lužbe 70,00 1,12

220 - ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE VODE Z JAVNIH POVRŠIN - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI 100,00 12,42

Vs i  neposredni  s troški  omrežnine 30,00 3,73

Vs i  neposredni  s troški  s tori tev javne s lužbe 70,00 8,70

300 - STORITVE - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI STORITEV 0,00 5,31
SKUPAJ 100,00

   KLJUČI - SODILA V % ZA PRIBITEK SPLOŠNIH STROŠKOV POSAMEZNIH JAVNIH SLUŽB V POSAMEZNIH OBČINAH Apače Radgona Križevci Ljutomer Radenci Razkrižje Sveti Jurij Veržej JP Prlekija Skupaj

100 - OSKRBA S PITNO VODO - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI 4,61 13,98 6,06 19,95 11,90 1,47 4,93 2,07 0,00 64,97

Generalni  kl juč za  pribi tek splošnih s troškov k omrežnini 1,88 3,99 1,58 6,42 2,51 0,39 2,16 0,56 0,00 19,49

Generalni  kl juč za  pribi tek splošnih s troškov k s tori tvam javne s lužbe 2,74 9,99 4,48 13,53 9,39 1,08 2,76 1,51 0,00 45,48

200 -  ODVAJANJE  KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE VODE Z JAVNIH POVRŠIN - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI 0,96 0,00 2,85 9,50 0,00 1,01 0,00 1,39 0,00 15,71

Generalni  kl juč za  pribi tek splošnih s troškov k omrežnini 0,47 0,00 0,91 2,43 0,00 0,49 0,00 0,41 0,00 4,71

Generalni  kl juč za  pribi tek splošnih s troškov k s tori tvam javne s lužbe 0,49 0,00 1,94 7,08 0,00 0,51 0,00 0,98 0,00 10,99

240 - STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI TER OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN - ZBIRNI KJUČ DEJAVNOSTI 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60
Generalni  kl juč za  pribi tek splošnih s troškov k omrežnini 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48
Generalni  kl juč za  pribi tek splošnih s troškov k s tori tvam javne s lužbe 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12

220 - ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE VODE Z JAVNIH POVRŠIN - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI 0,89 0,00 2,30 7,27 0,00 0,85 0,00 1,12 0,00 12,42
Generalni  kl juč za  pribi tek splošnih s troškov k omrežnini 0,55 0,00 0,77 1,54 0,00 0,47 0,00 0,39 0,00 3,73
Generalni  kl juč za  pribi tek splošnih s troškov k s tori tvam javne s lužbe 0,34 0,00 1,52 5,73 0,00 0,37 0,00 0,73 0,00 8,70

300 - STORITVE - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI STORITEV  - pribitek po sklepu Sveta ustanoviteljic - izven modela upoštevanja obsega neposrednih stroškov 0,46 0,13 0,53 1,63 0,11 0,23 0,49 0,05 1,67 5,31
Generalni  kl juč za  pribi tek splošnih s troškov 0,46 0,13 0,53 1,63 0,11 0,23 0,49 0,05 1,67 5,31

Seštevek - generalni ključ razporejanja celotnih splošnih stroškov 8,52 14,11 11,74 38,36 12,01 3,55 5,42 4,63 1,67 100,00
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Kriteriji in vrednosti izbranih kriterijev, ki so podlaga za razporejanje stroškov in prihodkov 
skupnih objektov in naprav med občine, ki so solastnice teh objektov in naprav.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Opomba: Povprečno letno število odjemnih mest je izračunano glede na določbe Uredbe MEDO. 
 

 
Sodila – ključi v %, ki izkazujejo razmerje vrednosti izbranih kriterijev v posameznih občinah, kot podlago 
za razporejanje stroškov in prihodkov skupnih objektov in naprav med posamezne dejavnosti med občine, 
ki so solastniki skupnih objektov in naprav: 

 

 
 
 

LETO 2021                                                           Stroškovna mestaObčina Občina G. Občina Občina Občina Občina Občina Občina Soritve Skupaj

Stroškovni nosilci   Apače Radgona Križevci Ljutomer Radenci Razkrižje Sveti Jurij Veržej JP Prlekija

100 Razporejanje neposrednih stroškov na skupnih objektih vodooskrbe, ki jih kot posredne stroške delimo med posamezne občine

101 Zbirni ključ delitve stroškov črpališča Lukavci po SM  
Prodana količina vode v m3 0 0 192.781 519.883 0 0 23.091 58.605 0 794.360

102 Zbirni ključ delitve stroškov črpališča Mota po SM  
Prodana količina vode v m3 0 0 41.010 112.116 0 45.999 67.189 10.533 0 276.847

103 Zbirni ključ delitve stroškov prečrpališče Šprinc po SM  
Prodana količina vode v m3 0 0 0 6.166 0 45.999 0 0 0 52.165

104 Zbirni ključ delitve stroškov vodovodnega stolpa Šprinc po SM  
Prodana količina vode v m3 0 0 0 6.166 0 45.999 0 0 0 52.165

105 Zbirni ključ delitve stroškov prečrpališča Ljutomer po SM  
Prodana količina vode v m3 0 0 192.781 519.883 0 0 23.091 58.605 0 794.360

106 Zbirni ključ delitve stroškov popisa vodomerov po SM  
  Povprečno letno število odjemnih mest 1.218 0 1.337 4.941 0 471 1.136 600 0 9.703

200 Razporejanje neposrednih stroškov na skupnih objektih odvajanja, ki jih kot posredne stroške delimo med posamezne občine

201 Zbirni ključ delitve stroškov prečrpališča kolektor S (Č1 in Č2)  
  Letna količina prodane odvedene odpadne vode 100% 0 0 230.873 421.520 0 0 0 0 0 652.393

202 Zbirni ključ delitve stroškov prečrpališča Noršinci (Č3)  
  Letna količina odvedene odpadne vode 100% 0 0 230.873 36.068 0 0 0 0 0 266.941

204 Zbirni ključ delitve stroškov premij in defektov skupnih objektov  
Delitev stroškov prečrpališča kolektor S (Č1 in Č2) 0,00 0,00 35,39 64,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100

Delitev stroškov prečrpališča Noršinci (Č3) 0,00 0,00 86,49 13,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100

205 Zbirni ključ delitve prihodkov iz zavarovanja - odškodnine po objektih  
Delitev stroškov prečrpališča kolektor S (Č1 in Č2) 0,00 0,00 35,39 64,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100

Delitev stroškov prečrpališča Noršinci (Č3) 0,00 0,00 86,49 13,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100

206 Zbirni ključ delitve stroškov telemetrije - odvajanje (Občina Križevci, Razkrižje,Ljutomer,Veržej in Apače)  
  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 379 0 842 2.499 0 347 0 557 0 4.624

  Letna količina odvedene odpadne vode 70% 38.235 0 230.873 912.818 0 45.560 0 99.741 0 1.327.227

220 Razporejanje neposrednih stroškov na skupnih objektih čiščenja, ki jih kot posredne stroške delimo med posamezne občine

221 Zbirni ključ delitve stroškov in prihodkov CČN Ljutomer  
  Povprečno letno število odjemnih mest 20% 0 0 842 2.500 0 0 0 0 0 3.342

  Letna količina očiščene vode 80% 0 0 230.873 915.945 0 0 0 0 0 1.146.818

222 Zbirni ključ delitve stroškov premij in defektov skupnih objektov  
CČN Ljutomer 0,00 0,00 21,14 78,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100

223 Zbirni ključ delitve prihodkov iz zavarovanja - odškodnine po objektih  
CČN Ljutomer 0,00 0,00 21,14 78,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100

203 Zbirni ključ delitve stroškov in prihodkov kanaljeta Moro  
Lastniški deleži 0,00 0,00 38,10 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100

300 Razporejanje neposrednih stroškov na skupnih objektih - zaračunano občinam - investicijsko vzdrževanje
CČN Ljutomer 0,00 0,00 38,10 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100

LETO 2021                                                           Stroškovna mestaObčina Občina G. Občina Občina Občina Občina Občina Občina Soritve Skupaj

Stroškovni nosilci   Apače Radgona Križevci Ljutomer Radenci Razkrižje Sveti Jurij Veržej JP Prlekija

100 Razporejanje neposrednih stroškov na skupnih objektih vodooskrbe, ki jih kot posredne stroške delimo med posamezne občine

101 Zbirni ključ delitve stroškov črpališča Lukavci po SM 0,00 0,00 24,27 65,45 0,00 0,00 2,91 7,38 0,00 100,00
Prodana količina vode v m3 0,00 0,00 24,27 65,45 0,00 0,00 2,91 7,38 0,00 100,00

102 Zbirni ključ delitve stroškov črpališča Mota po SM 0,00 0,00 14,81 40,50 0,00 16,62 24,27 3,80 0,00 100,00
Prodana količina vode v m3 0,00 0,00 14,81 40,50 0,00 16,62 24,27 3,80 0,00 100,00

103 Zbirni ključ delitve stroškov prečrpališče Šprinc po SM 0,00 0,00 0,00 11,82 0,00 88,18 0,00 0,00 0,00 100,00
Prodana količina vode v m3 0,00 0,00 0,00 11,82 0,00 88,18 0,00 0,00 0,00 100,00

104 Zbirni ključ delitve stroškov vodovodnega stolpa Šprinc po SM 0,00 0,00 0,00 11,82 0,00 88,18 0,00 0,00 0,00 100,00
Prodana količina vode v m3 0,00 0,00 0,00 11,82 0,00 88,18 0,00 0,00 0,00 100,00

105 Zbirni ključ delitve stroškov prečrpališča Ljutomer po SM 0,00 0,00 24,27 65,45 0,00 0,00 2,91 7,38 0,00 100,00
Prodana količina vode v m3 0,00 0,00 24,27 65,45 0,00 0,00 2,91 7,38 0,00 100,00

106 Zbirni ključ delitve stroškov popisa vodomerov po SM 12,55 0,00 13,78 50,92 0,00 4,85 11,71 6,18 0,00 100,00
  Povprečno letno število odjemnih mest 12,55 0,00 13,78 50,92 0,00 4,85 11,71 6,18 0,00 100,00

200 Razporejanje neposrednih stroškov na skupnih objektih odvajanja, ki jih kot posredne stroške delimo med posamezne občine

201 Zbirni ključ delitve stroškov prečrpališča kolektor S (Č1 in Č2) 0,00 0,00 35,39 64,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
  Letna količina prodane odvedene odpadne vode 100% 0,00 0,00 35,39 64,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

202 Zbirni ključ delitve stroškov prečrpališča Noršinci (Č3) 0,00 0,00 86,49 13,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
  Letna količina odvedene odpadne vode 100% 0,00 0,00 86,49 13,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

204 Zbirni ključ delitve stroškov premij in defektov skupnih objektov
Delitev stroškov prečrpališča kolektor S (Č1 in Č2) 0,00 0,00 35,39 64,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Delitev stroškov prečrpališča Noršinci (Č3) 0,00 0,00 86,49 13,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

205 Zbirni ključ delitve prihodkov iz zavarovanja - odškodnine po objektih
Delitev stroškov prečrpališča kolektor S (Č1 in Č2) 0,00 0,00 35,39 64,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Delitev stroškov prečrpališča Noršinci (Č3) 0,00 0,00 86,49 13,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

206 Zbirni ključ delitve stroškov telemetrije - odvajanje (Občina Križevci, Razkrižje,Ljutomer,Veržej in Apače)4,48 0,00 17,64 64,36 0,00 4,65 0,00 8,87 0,00 100,00
  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 8,20 0,00 18,21 54,04 0,00 7,50 0,00 12,05 0,00 100,00

  Letna količina odvedene odpadne vode 70% 2,88 0,00 17,40 68,78 0,00 3,43 0,00 7,51 0,00 100,00

220 Razporejanje neposrednih stroškov na skupnih objektih čiščenja, ki jih kot posredne stroške delimo med posamezne občine

221 Zbirni ključ delitve stroškov in prihodkov CČN Ljutomer 0,00 0,00 21,14 78,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
  Povprečno letno število odjemnih mest 20% 0,00 0,00 25,19 74,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

  Letna količina očiščene vode 80% 0,00 0,00 20,13 79,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

222 Zbirni ključ delitve stroškov premij in defektov skupnih objektov 0,00 0,00 21,14 78,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
CČN Ljutomer 0,00 0,00 21,14 78,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

223 Zbirni ključ delitve prihodkov iz zavarovanja - odškodnine po objektih 0,00 0,00 21,14 78,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
CČN Ljutomer 0,00 0,00 21,14 78,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

203 Zbirni ključ delitve stroškov in prihodkov kanaljeta Moro 0,00 0,00 38,10 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Lastniški deleži 0,00 0,00 38,10 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

300 Razporejanje neposrednih stroškov na skupnih objektih - zaračunano občinam - investicijsko vzdrževanje
CČN Ljutomer 0,00 0,00 38,10 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
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5.11 IZJAVA O ODGOVORNOSTI   

 
Poslovodstvo družbe je pripravilo računovodske izkaze za leto 2021 v skladu z veljavnimi predpisi in 
slovenskimi računovodskimi standardi. V letnem poročilu so v poslovnem poročilu predstavljeni vsi 
pomembni vidiki delovanja družbe, v pojasnilih računovodskih izkazov pa podana vsa obvezna in tudi 
vsa druga po mnenju uprave potrebna razkritja premoženjskega stanja in poslovnega izida družbe, 
pomembna za lastnike, poslovne partnerje, zaposlene in za širšo javnost. 
 
 

                                                               mag. Artur Racman, univ. dipl. biol. 
                 Direktor  
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6 POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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