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KRATEK ORIS RAZVOJA JAVNEGA PODJETJA 
 
Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik (CČN) je bila pionirski okoljski projekt občin ustanoviteljic 

in ima že vse od začetka delovanja eno ključnih vlog v celoviti komunalni oskrbi na področju Domžalsko 

– kamniške regije. V času, ko se je gradila čistilna naprava, je bilo tovrstnih odločitev izredno malo in na 

področju Slovenije še ni bilo vzpostavljenih sistemov za čiščenje odpadne vode, razen redkih izjem. 

Zaradi onesnaženja s strani občanov in močne industrije je bila reka Kamniška Bistrica v zelo slabem 

stanju. Vsa leta delovanja je CČN zagotavljala visoko kakovost čiščene vode in v preteklosti ni čezmerno 

obremenjevala okolja. CČN še vedno na vseh emisijskih virih zagotavlja izpuste pod mejnimi 

dovoljenimi koncentracijami, je pa zaradi zaostrenih zakonskih zahtev v izvedbi nadgradnja za 

zagotavljanje ustreznih emisijskih vrednosti. CČN je vedno ohranjala najvišji možni nivo čiščenja 

odpadnih voda, kar pomembno vpliva na zmanjšanje onesnaženja vodotoka Kamniške Bistrice, 

posledično varuje kakovost podtalnice in omogoča visoko kakovost pitne vode na celotnem 

sprejemnem področju. 

 

Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o. (JP CČN) je bilo kot samostojno 

podjetje ustanovljeno leta 1990, do tedaj pa je CČN delovala v sklopu Komunalnega podjetja Domžale. 

Osnovni namen ustanovitve je bilo samostojno izvajanje čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode. Izvajanje storitev čiščenja odpadne vode poteka skladno z osnovno dejavnostjo, ki se izvaja v 

okviru obvezne gospodarske javne službe (OGJS). JP CČN z vso odgovornostjo do okolja, občanov in 

lastnikov družbe izvaja čiščenje odpadne vode za Občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda in Trzin. 

V letu 2015 se v sklopu nadgradnje JP CČN pričakuje priklop občine Cerklje na Gorenjskem. Družba JP 

CČN je od 13. 1. 2011 v izključni lasti Občin s sedanjim deležem Občin: Občina Domžale (39,1649 %), 

Občina Kamnik (32,9002 %), Občina Mengeš (14,3994 %), Občina Komenda (5,5032 %) in Občina Trzin 

(4,0736 %). Podjetje je naravnano trajnostno, razvojno in prednostno usmerjeno v zagotavljanje 

kakovostnih in cenovno ugodnih uslug čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Visoko 

strokovna in dobro organizirana ekipa kakovostno obvladuje tehnološke in poslovne procese. Vsi ti 

dejavniki ob samostojni organiziranosti družbe omogočajo aktivno vlogo v širši družbi s skrbjo za 

kakovostno storitev čiščenja odpadnih voda.  

 

OPIS DEJAVNOSTI DRUŽBE 

Podjetje JP CČN prednostno izvaja čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v okviru  osnovne 

dejavnosti 37.000 – »ravnanje z odplakami«, ki se izvaja v okviru OGJS in je v pristojnosti občin lastnic 

družbe. JP CČN izvaja storitve na osnovi Odloka o čiščenju, Družbene pogodbe in Pogodbe o najemu 

infrastrukturnih objektov in naprav. Poleg storitev OGJS JP CČN izvaja tudi čiščenje industrijskih 

odpadnih vod, čiščenje biološko razgradljivih tekočih odpadkov in nudi intelektualne storitve na 

področju čiščenja odpadnih voda v skladu s poslovno strategijo. Dodatne aktivnosti se izvajajo v okviru 

posebnih in tržnih storitev z namenom zniževanja cene čiščenja odpadne vode za občane in sočasno 

povečevanja dodane vrednosti družbe iz presežnih prihodkov tržne dejavnosti.  
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JP CČN sledi trajnostnemu razvoju in se je v letih delovanja razvila v uspešno in razvojno naravnano 

družbo, ki je usmerjena v zagotavljanje kakovostnih in cenovno ugodnih uslug čiščenja za občane s 

povečevanjem dodane vrednosti nad nivojem povprečne komunalne dejavnosti. Kot samostojno 

podjetje smo dobili priložnost za razvoj visoko strokovne in dobro organizirane delovne skupine, ki 

kakovostno obvladuje tehnološke in poslovne procese. Poslovna uspešnost podjetja omogoča 

ohranjanje aktivne vloge v širši družbi s skrbjo za kakovostno opravljeno dejavnost čiščenja odpadne 

vode, kar pomembno vpliva na zmanjšanje onesnaženja vodotoka Kamniške Bistrice, posledično varuje 

kakovost podtalnice in omogoča visoko kakovost pitne vode. Osnovno vodilo družbe je zagotovitev 

kakovostne storitve v okviru OGJS za sprejemljivo ceno.  

 

CČN sprejema v čiščenje mešanico odpadnih vod, ki priteka po kanalizacijskem sistemu iz občin 

Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš in Trzin in v letu 2015 je predviden tudi priklop oz. sprejem 

odpadne vode Občine Cerklje na Gorenjskem. Mešanica odpadnih vod je sestavljena iz več virov, 

največ je odpadne vode iz gospodinjstev in gospodarstva s komunalno odpadno vodo. Čiščenje 

industrijskih odpadnih vod sodi med posebne dejavnosti in JP CČN ima z večjimi industrijskimi 

uporabniki sklenjene ustrezne pogodbe. Velik del sprejetih vod zaradi mešanega tipa kanalizacije 

predstavljajo padavinske in zaledne vode. JP CČN je skupaj z okoljevarstvenim dovoljenjem za 

obratovanje pridobila tudi okoljevarstveno dovoljenje za čiščenje določenih klasifikacijskih številk 

tekočih odpadkov z biološko obdelavo in tako v okviru osnovne dejavnosti izvaja tudi tržne dejavnosti 

odstranjevanja biološko razgradljivih tekočih odpadkov oz. odpadnih voda in grezničnih vsebin oz. 

muljev, ki se fizično s cisternami pripeljejo na JP CČN. Ta dejavnost ustvari tudi glavnino presežnih 

sredstev.  

 
Procesi čiščenja odpadne vode se izvajajo na infrastrukturnih objektih in napravah, zato je osnovna in 

najbolj pomembna naloga zaposlenih na JP CČN ohranjanje ustrezne kakovosti in ustreznosti 

infrastrukturnih objektov in naprav. Po določilih najemne pogodbe, ki ureja poslovna in operativna 

razmerja med lastniki infrastrukture in najemnikom, JP CČN izvaja dodatne poslovne aktivnosti vodenja 

evidenc infrastrukture in pripravlja poročila za lastnike infrastrukture. Družba JP CČN v celoti plačuje 

lastnikom najemnino v višini amortizacije infrastrukture in obenem predstavlja ključno procesno 

podporo infrastrukturi CČN in s strokovnim obvladovanjem procesov zagotavlja učinkovito storitev 

čiščenja odpadnih voda. Medsebojna usklajenost in odvisnost družbe in infrastrukture omogoča 

učinkovito in kakovostno storitev čiščenja, kar se izkazuje v zadovoljstvu naših uporabnikov in lastnikov 

ter kot najpomembnejše, v odgovornem ravnanju do okolja. Osnovna naloga infrastrukturnih objektov 

in naprav je omogočanje izvajanja osnovnih procesov čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, 

kar sodi v segment OGJS. Poleg tega obseg in funkcija obstoječe infrastrukture skladno z napotili 

lastnikov omogoča tudi izvajanje posebnih storitev na tržnih osnovah za zunanje naročnike. Po načelu 

dobrega gospodarjenja smo v letu 2014 izvedli vzdrževalna in investicijska dela v okviru potrjenega 

»Letnega načrta investicijskih vzdrževalnih del in investicij v infrastrukturne objekte CČN za leto 2014« 

in »Poslovnega načrta družbe JP CČN d.o.o. za leto 2014«. Dobro vzdrževana infrastruktura omogoča 

kakovostno izvajanje osnovne in dodatnih dejavnosti, kar skupaj z bogatim strokovnim znanjem in 

pridobljenimi izkušnjami zaposlenih ter uporabo vseh razpoložljivih metod, analiz, procesnih in 

biokinetičnih izračunov omogoča optimalno vodenje procesov čiščenja na vseh nivojih. Procesi na JP 
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CČN neprekinjeno tečejo skozi celo leto in v letu 2014 smo imeli skupno 16 ur in 32 minut izpadov iz 

obratovanja vključno z rednim letnim remontom. Vsi procesi na CČN so stalno in neprekinjeno pod 

nadzorom. Ohranjanje infrastrukture zahteva poleg sprotnega kakovostnega vzdrževanja tudi vsa 

potrebna investicijska vlaganja, ker je le na ta način mogoče zagotavljati njeno polno funkcionalnost. 

Za doseganje ustreznih učinkov čiščenja se redno vsakodnevno izvajajo vse možne optimizacije in 

nadgradnje procesov, ki zahtevajo veliko izkušenj in znanja. Družba z optimizacijami procesov na vseh 

nivojih še vedno zagotavlja trenutno veljavno zakonsko zahtevano stopnjo čiščenja in po poročilu o 

obratovalnem monitoringu čezmerno ne obremenjuje okolja. 

 
Poleg storitev, ki se izvajajo v okviru OGJS, ekipa JP CČN že vrsto let aktivno deluje tudi na področju 

intelektualnih storitev, ki jih nudi na trgu. Skladno z razpoložljivimi kapacitetami si prizadevamo 

pridobiti čim več ekonomsko upravičenih in tržno zanimivih poslov, ki podjetju prinašajo dodatne 

prihodke. Med dejavnosti, ki podjetju prinašajo velik strokovni ugled v javnosti in tudi finančne 

prihodke, je izobraževanje kadrov čistilnih naprav iz celotne Slovenije. Izobraževanje izvajajo strokovno 

usposobljeni kadri JP CČN in deloma tuji predavatelji. Analize mnenj kažejo odličen sprejem s strani 

udeležencev, ker v Sloveniji tovrstnih teoretičnih in praktičnih znanj močno primanjkuje. Naših 

strokovnih seminarjev s področja čiščenja odpadnih voda se je udeležilo že več kot 580 udeležencev. 

Ekipa JP CČN izvaja tudi svetovanje na področju čiščenja odpadnih vod. Ker razpolagamo z visoko 

izobraženimi in usposobljenimi kadri, ki obvladujejo področje strokovnega svetovanja, pilotnih 

eksperimentalnih poskusov, matematičnega  modeliranja  procesov čiščenja za različne odpadne vode 

in raznovrstne naročnike, lahko naše znanje dodatno tržimo in na ta način z intelektualnim prispevkom 

posredno zmanjšamo finančno obremenitev občanov z zmanjšanjem cene storitve čiščenja odpadne 

vode za naše uporabnike.  

 

JP CČN ima vzpostavljen in certificiran okoljski standard SIST ISO 14 001 in deluje po standardu 

kakovosti SIST ISO 9001 in standardu kakovosti laboratorija SIST ISO 17025, čeprav teh nima 

certificiranih. Skladno z zakonskimi zahtevami izvajamo redne meritve emisij na vseh zahtevanih 

področjih (voda, zrak, tla, hrup…) ter ločeno zbiramo vse odpadke in jih oddajamo pooblaščenim 

odstranjevalcem. Med odpadki je največji strošek oddaja dehidriranega blata, ki vsebuje prekomerne 

koncentracije težkih kovin in je občasno kontaminirano s patogenimi mikroorganizmi. Blato oddajamo 

pooblaščenemu prevzemniku, ki je bil izbran skladno z javnim razpisom, ki blato oddaja v sežig.  

 

JP CČN ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje komunalne čistilne naprave in 

čiščenje tekočih odpadkov z biološko obdelavo (35441-82/2010-17, 24. 1. 2012), ki velja do 15. 2. 2017, 

kjer je navedeno, da je treba zagotoviti ustrezno delovanje sistema skladno z zakonodajo najkasneje do 

22. 8. 2016.  JP CČN ima tudi pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje rekonstruirane 

komunalne čistilne naprave, ki bo veljalo 5 let od prvega dneva poskusnega obratovanja. V vmesnem 

času bomo pridobili IPPC dovoljenje, ki bo nadomeščalo obstoječe okoljevarstveno dovoljenje in bo 

vključevalo vse emisijske vire. JP CČN je kot izvajalec javne službe čiščenja odpadne vode tudi naslovnik 

za okoljevarstvena dovoljenja in odgovorna pravna oseba za izvedbo obratovalnega monitoringa 

odpadnih voda in kakovost čiščene vode ter ostalih emisij v okolje. V času izvajanja gradnje je JP CČN 
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obvezana zagotavljati delovanje obstoječih in novih procesov in obenem dosegati zahtevane učinke 

čiščenja do najmanj zakonsko predpisanih vrednosti na vseh emisijskih virih. 
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CILJI IN POSLANSTVO PODJETJA 

Podjetje JP CČN svoje poslanstvo uresničuje v prvi vrsti na področju čiščenja odpadnih komunalnih in 

padavinskih voda, za kar je bila tudi ustanovljena. Vizija družbe JP CČN vključuje pogumne in odločne 

cilje, ki utrjujejo položaj ene vodilnih in prepoznavnih čistilnih naprav v Sloveniji in svetu. Naše 

poslanstvo, ki ga predstavljamo s pomenljivim nazivom »kapljica za življenje«, nas in naše uporabnike 

vodi h konstantnemu cilju zagotavljanja čiste pitne vode za zdravo življenje. Poslanstvo uresničujemo s 

kakovostno storitvijo čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Sprejete vrednote naše 

skupine, ki vključujejo hitrost in prilagodljivost, zaupanje in sodelovanje, učinkovitost in ustvarjalnost, 

bodo vodile do cilja trajnostnega razvoja družbe, kjer se bomo še posebej usmerili v aktivnosti 

zagotavljanja visoko kakovostne storitve čiščenja odpadne vode v okviru OGJS za sprejemljivo ceno z 

dolgoročnim in obče pomembnim ciljem varovanja podtalnice.  

 

Spodbudno delovno okolje in razumevanje lastnikov družbe je omogočilo razvoj visoko strokovno 

usposobljene skupine, ki je s predano zavzetostjo in kakovostno storitvijo čiščenja odpadnih voda 

pridobila pomembno in aktivno vlogo v širši družbi na področju obsega dela. Poleg aktivnosti na 

področju čiščenja odpadne vode za OGJS smo prepoznali poslovno priložnost in z bogatim strokovnim 

znanjem in oblikovanimi strokovnjaki nadgradili našo ponudbo z izvajanjem čiščenja biološko 

razgradljivih odpadnih vod iz drugih območij in čiščenja biološko razgradljivih tekočih odpadkov, kar po 

zakonodaji sodi med t.i. posebne storitve. To sicer zahteva povečan obseg dela zaradi nujnosti rednega 

kontrolinga kakovosti teh substratov, vendar se učinek teh aktivnosti kaže tako v povečani količini 

bioplina in posledično večji pokritosti z lastno proizvedeno električno energijo, kot tudi v nizki ceni 

storitve za naše občane. Naši poslovni cilji so usmerjeni v pridobivanje prihodkov iz tega segmenta in 

posledično cenovno sprejemljivo storitev za naše občane. Na področju posebnih storitev izboljšujemo 

in sistematično organiziramo trženje za pridobivanje novih poslov in obenem ohranjanje obstoječih 

poslov na področju čiščenja biološko razgradljivih odpadnih vod in odpadkov. V času trajanja gradnje 

bo nujno treba obseg in kakovost dodatnih substratov še bolj natančno spremljati ob skrajni pazljivosti 

do obvladovanja vseh procesov čiščenja. Pridobitev enotnega IPPC dovoljenja je ključnega pomena za 

ohranitev možnosti izvajanja posebnih storitev in pričakujemo, da bodo vse aktivnosti v zvezi s tem 

zaključene v letu 2015 in IPPC dovoljenje uspešno pridobljeno. Poleg pridobitve ustrezne 

dokumentacije bo treba ustrezno urediti tudi tehnološke postopke za sprejem odpadkov.  

 

Poleg osnovnih aktivnosti strokovna skupina JP CČN že vrsto let izvaja tržne dejavnosti, kamor sodijo 

različne intelektualne storitve iz področja čiščenja odpadnih voda, ki jih nudimo zunanjim naročnikom. 

Sem sodi svetovanje na celotnem spektru čiščenja odpadnih voda od sistemov komunalnih čistilnih 

naprav do industrijskih sistemov čiščenja tehnoloških odpadnih voda. Dva člana naše skupine imata 

pridobljen status pooblaščenega inženirja tehnološke stroke. V naše tržne dejavnosti sodi izdelava 

strokovnih mnenj, podpora procesom za naročnike, konzultantske storitve, fizikalno kemijske in 

mikrobiološke analize, biokinetični izračuni in matematično modeliranje.  Glede na našo usmerjenost v 

svet, bogato strokovno znanje, strokovne objave in odlično usposobljenost smo po modelu razvitih 

evropskih držav v Sloveniji vpeljali dobro obiskana strokovna izobraževanja za operaterje čistilnih 

naprav. Še vedno smo edini v Sloveniji, ki izvajamo tovrstna izobraževanja, ki jih bomo v prihodnje 
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nadgradili na višji nivo z vključitvijo zunanjih sodelavcev in obseg izobraževanj po vsebini in obsegu 

ustrezno razširili, ker tovrstnega znanja v Sloveniji evidentno primanjkuje.   

 

TRAJNOSTNI RAZVOJ PODJETJA 
 

Podjetje JP CČN aktivno deluje na vseh področjih trajnostnega razvoja družbe, ki vključuje okoljske, 

ekonomske in družbene vidike. Naši cilji so posebej usmerjeni v trajnostne aktivnosti za razvoj naših 

zaposlenih, odgovorno ravnanje do naših lastnikov, uporabnikov CČN, dobaviteljev ter ohranjanje in 

izboljševanje naravnega in družbenega okolja. Usposobljeni zaposleni so naša najpomembnejša 

prednost in najbolj vreden dejavnik delovanja in razvoja družbe. Tega se zavedamo in naša prednostna 

naloga je stalno usposabljanje zaposlenih, ki bodo tako lahko ustvarili koristi za lastnike družbe in 

omogočili izvajanje dodatnih dejavnosti, kar bo omogočalo nizke stroške za čiščenje odpadne vode 

našim občanom, ki so uporabniki storitev JP CČN. Odgovornost do naših dobaviteljev se odraža v 

poslovanju s preverjenimi in kakovostnimi dobavitelji, kar omogoča zniževanje stroškov družbe na vseh 

nivojih. Odgovornost do naravnega okolja narekuje že sama dejavnost čiščenja odpadne vode, kaže pa 

se z zagotavljanjem najnižjih mogočih emisij na vseh emisijskih virih, ki so stalno pod nadzorom. 

Družba skrbi za trajnostno odgovornost do družbenega okolja s korektnim odnosom do bližnjih 

sosedov in vse zainteresirane javnosti. Tako preko medijev občane obveščamo o pomembnih 

dejavnostih, aktivnostih in problemih, organiziramo dneve odprtih vrat ter s skromnimi sredstvi 

podpiramo neprofitne organizacije iz našega sprejemnega področja, vse za bolj kakovostno življenje ob 

reki Kamniški Bistrici.    

 

Za poslovanje družbe JP CČN je zelo pomembna uspešnost nadgradnje infrastrukture CČN, ki je v 

izključni pristojnosti občin lastnic infrastrukture. Infrastruktura in javno podjetje sta namreč vitalno 

povezani in soodvisni. Z dnem podpisa pogodbe med izvajalci in lastniki infrastrukture, se je 17.6.2014 

operativno začel izvajati projekt nadgradnje CČN. Družba JP CČN direktne vloge pri izvedbi projekta 

nima, je pa aktivno vključena v operativno izvedbo projekta v smislu spremljanja gradnje in predloga 

izboljšav v namen učinkovite izgradnje, ki bo omogočala kakovostno delo z novo zgrajeno 

infrastrukturo in zagotavljanje emisijskih parametrov. S strani države najkasneje v začetku leta 2015 

pričakujemo uspešno pridobljeno odločbo o pridobitvi kohezijskih sredstev. Ne glede na uspešnost 

pridobitve odločbe, bodo aktivnosti v zvezi s projektom vplivale tudi na poslovanje JP CČN, ki se bo 

moralo temu primerno prilagoditi. V prihodnjih letih se bodo glede na nujno vlaganje sredstev za 

zagotavljanje lastne soudeležbe lastnikov bistveno zmanjšali finančni prihodki družbe zaradi 

zmanjšanja prostih denarnih sredstev na računu, ki jih predstavljajo prihranjena sredstva iz preteklih 

let v obliki nerazporejenega dobička. Na drugi strani zaradi izvajanja posebnih dejavnosti skladno z 

Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev OGJS, Ur.l. RS 87/12 , 109/12 (uredba MEDO), le-teh 

na področju OGJS ni mogoče povečati na nivo lastne cene. Prodajna cena za storitve čiščenja odpadnih 

vod za OGJS velja že od leta 2005 in je pod slovenskim povprečjem. Uspešno in pozitivno poslovanje 

omogočajo posebne in tržne dejavnosti, ki jih družba izvaja z ustreznim dobičkom in s tem obenem 

znižuje ceno za občane. Nadgradnja bo tudi prihodnjih letih po končani izvedbi družbi prinesla resne in 

večje spremembe na področju poslovanja. Po izvedeni nadgradnji se bodo znatno povečali stroški 

zaradi zagotavljanja višjega standarda čiščenja in lastna cena storitve se bo temu primerno povečala. 
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Obenem se bodo zmanjševali prihodki zaradi zmanjšane kapacitete sprejema odpadkov v času gradnje 

in tudi kasneje predvsem zaradi zakonskih omejitev pri sprejemanju tekočih odpadkov, ki sedaj 

prinašajo največjo dodano vrednost.  

 

Izvedba nadgradnje bo po terminskem planu trajala najmanj do junija 2016 in operativno bo sočasno 

nujno obratovanje obstoječega sistema zahtevalo visoko strokovno vodenje procesov, ki jih bo treba 

ustrezno in z velikimi napori obvladovati in obenem zagotavljati ustrezno kakovost čiščene vode. 

Največji izziv v prihodnjih letih bo sodelovanje z izvajalci in stalni interni nadzor izvedbe del v okviru 

nadgradnje CČN, ker bomo ne nazadnje po prevzetju nadgrajene CČN upravljali s sistemom, zato je 

zelo pomembno, da je izvedba ustrezna in bo mogoče obvladovati vse procese z ustreznim končnim 

učinkom. Obratovanje v času gradnje bo zelo zahtevno in ga bo mogoče obvladovati le s polno 

zavzetostjo celotne ekipe in nedvoumnimi navodili za posredovanje v vseh procesnih razmerah. 

Pričakujemo, da bomo v času gradnje sposobni izvajati osnovno dejavnost čiščenja odpadne vode v 

predvidenem obsegu in delovati skladno z zahtevami  zakonodaje in veljavnega okoljevarstvenega 

dovoljenja. V času gradnje pričakujemo zmanjšano zmožnost sprejemanja tekočih odpadkov in 

posledično opazno zmanjšanje prihodkov iz posebnih storitev čiščenja. Zaradi teh napovedanih 

sprememb bo naš glavni cilj operativno namenjen obvladovanju procesov v vseh razmerah in v 

poslovnem smislu naravnan na doseganje visoke dodane vrednosti za doseganje pozitivnega 

poslovnega rezultata, kjer bo ključno vlogo odigrala sposobnost zaposlenih za ohranitev obsega 

sedanjih poslov in pridobivanje novih poslov na trgu. 

 

K trajnostnemu razvoju pomembno prispevajo tudi naša prizadevanja za izvajanje storitve čiščenja 

tekočih odpadkov. Te storitve JP CČN izvaja na infrastrukturnih objektih in napravah in moramo 

zagotoviti skladnost z zakonodajo z upoštevanjem zmogljivosti infrastrukture. Na tem segmentu 

vlagamo naše znanje in sredstva, ki bodo spričo novih okoljskih in tehnološko tehničnih zahtev 

omogočala sprejem teh odpadkov v smislu reševanja okoljskih problemov.  

 

V prihodnjih letih nas čakajo stresne razmere tako v tehnološkem smislu na nivoju procesov kot tudi v 

samem poslovanju družbe. Zaposleni se zavedamo nujnosti obvladovanja stroškov, ki je za nas zelo 

pomembno in tudi zato pristopamo k vodilu trajnostnega razvoja družbe. K nakupom opreme in izbiri 

izvajalcev del pristopamo sistematično in racionalno s pridobivanjem ponudb, pogajanji z izvajalci in 

dobavitelji. Prizadevamo si za zmanjševanje stroškov in čim manjšo potrošnjo materialov in 

energentov, vendar je ključno ohranjanje kakovosti procesa, na kar velikokrat nimamo vpliva. Glede na 

veliko porabo elektrike v procesu, je cena električne energije zelo pomembna postavka, ki jo 

obvladujemo skozi javni razpis skupaj z občinami. Tudi ostale stroške obvladujemo z vestnim in 

strokovnim pristopom k naročilom. Zaposleni v družbi se zavedamo velike odgovornosti za učinkovito 

izvajanje osnovne delavnosti čiščenja odpadne vode in obenem za uspešno poslovanje družbe s 

spremljajočimi dejavnostmi in dobrim vodenjem družbe. Zato smo si postavili zahtevne in pogumne 

cilje, ki jih bomo lahko uresničili le ob polni podpori lastnikov. Trajnostno naravnan in celostni pristop k 

izvajanju dejavnosti je naše vodilo k cilju gospodarnega ravnanja z razpoložljivimi viri in sredstvi. Naše 

osnovno vodilo je z motiviranim, racionalnim, ambicioznim in ciljno usmerjenim delom utrjevati ugled 
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podjetja in dodati nove ravni poslovne in strokovne podobe podjetja, ki bo v ponos lastnikom in 

uporabnikom.  

OCENA TVEGANJ 

Čeprav primarna dejavnost čiščenja odpadne vode sodi pod obvezno gospodarsko javno službo, se v 

družbi močno zavedamo, da bomo samo s pravilnimi odločitvami prispevali k temu, da bodo stroški za 

čiščenje odpadne vode za naše občane in ostale uporabnike sprejemljivi. Zato se temu primerno 

organiziramo v stalnem zavedanju, da so za doseganje tega cilja zelo pomembne naše aktivnosti za 

izvajanje posebnih in tržnih storitev. Temu primerno je nujno treba oceniti velikost trga in potencialne 

kupce naše storitve ter sprotno ugotavljati in se zavedati vseh mogočih tveganj s tem v zvezi. V 

prihodnjih letih bo predvsem zaradi nadgradnje družba podvržena znatnim spremembam in s tem tudi 

tveganjem, ki jih bo mogoče obvladovati le z vizionarskim ter procesno in poslovno strokovnim 

pristopom. Učinkovito upravljanje s tveganji vedno pripomore k doseganju boljših rezultatov in 

varnejšemu izvajanju primarne dejavnosti družbe, v našem primeru čiščenju odpadne vode z glavnim 

ciljem kakovostne storitve za sprejemljivo ceno za naše uporabnike. Tveganja se  presojajo tako na 

področju poslovanja kot tudi operativne izvedbe naših aktivnosti za doseganje pričakovanih rezultatov 

na vseh področjih. JP CČN tveganja obvladuje s celostnim in enovitim pristopom ter s pogledom v 

prihodnost družbe. 

  

Zagotavljanje kakovosti 
 

Storitev čiščenja vseh sprejetih vrst odpadne vode in biološko razgradljivih tekočih odpadkov mora biti 

izvedena kakovostno in dokazljiva v vsakem trenutku, kar dosegamo z rednim nadzorom in ustreznimi 

merilnimi napravami in analizami. Tveganja s tega področja so najpogosteje tehnološko tehnične 

narave in jih naša strokovna skupina obvladuje s pristopom kritične presoje in takojšnjega učinkovitega 

reagiranja. Samo na ta način je mogoče zmanjšati tveganja zagotavljanja kakovosti, kar bi lahko resno 

ogrozilo poslovno prihodnost družbe in imelo posledično vpliv na onesnaženje okolja s povečanimi 

emisijami. Kakovost zagotavljamo skozi izvajanje vseh elementov standarda ISO 14001, ki ga skladno z 

naravo naše dejavnosti dodatno nadgrajujemo za doseganje željenih ciljev. Razvojne projekte in 

uveljavljene postopke načrtujemo previdno in z zavestjo nujnosti doseganja rezultatov nad zakonsko 

zahtevanimi. Največje tveganje nedoseganja ustreznih rezultatov se je z začetkom nadgradnje 

infrastrukture zmanjšalo, čeprav še vedno ostaja tveganje, da nadgradnja ne bo pravočasno zaključena.   

 

Varstvo okolja 
 

Največje in potencialno tveganje, ki ga ta trenutek še ne moremo zagotovo ovrednotiti, je motnja v 

tehnoloških procesih zaradi izvajanja nadgradnje in navezave na nov sistem. Za ustrezno delovanje 

vseh procesov bomo zagotovo morali zagotoviti več delovnih ur naše skupine ter poleg povečanega 

števila analiz, meritev, elaboratov ipd. v procesih uporabiti večje količine kemijskih snovi, energentov 
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in ostalih pripomočkov za doseganje zahtevanih rezultatov. Obenem bomo v času izvedbe nadgradnje 

prisiljeni zaradi procesnih omejitev zmanjšati količino sprejetih tekočih odpadkov, ki sodijo pod 

posebno dejavnost. Izvedba predvidene nadgradnje sistema CČN bo v prihodnem letu največji izziv 

tako za lastnike kot tudi za upravo družbe. Obratovanje med gradnjo bo zahtevalo veliko prizadevnega 

in strokovnega angažiranja ekipe, ker bo le na ta način mogoče zmanjšati tveganja varstva okolja.  

Obseg storitev 

Dejavnost čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda prednostno vključuje storitev čiščenja 

odpadne vode v relativno konstantnem obsegu kategorije občanov oz. OGJS. Na tem pomembnem 

segmentu dolgoročno ne pričakujemo večjih premikov v smislu potencialnih tveganj za poslovanje 

družbe. Osnova za zaračunavanje storitve čiščenja odpadne vode je količina porabljene pitne vode. 

Cena za porabljeno pitno vodo v Sloveniji je še vedno ugodna in poraba vode s strani občanov se temu 

primerno ne zmanjšuje, kot npr. v razvitih evropskih državah, kjer se to že dogaja. Pomembno dejstvo 

glede prihodkov te kategorije iz storitve čiščenja odpadne vode je nizka prodajna cena, ki ne pokriva 

stroškov storitve. Uredba MEDO zapoveduje, da se prihodki posebnih storitev upoštevajo tako, da se 

zmanjša lastna cena posamezne javne službe. Trenutno poslovanje družbe spričo izvajanja poslov na 

tržnem segmentu (posebne in tržne dejavnosti) še ni v nevarnosti, a se je treba zavedati tveganja in 

negotovosti tržnih prihodkov in potencialne nevarnosti za poslovanje družbe zaradi nizke cene storitev 

OGJS v prihodnjih letih, ko bodo stroški opazno povečani in ne bo toliko prihodkov iz tržne dejavnosti 

za pokrivanje izgube.  

 

Posebne storitve nam glede na strokovno znanje in izkušnje nudijo pomembno poslovno priložnost, 

ker imamo na podlagi okoljevarstvenega dovoljenja možnost sprejemanja tekočih odpadkov. Izdelane 

imamo analizne in eksperimentalne postopke in lahko dejansko preverimo vse substrate glede 

ustreznosti sprejema. Z dolgoletno tradicijo kakovostnih storitev na tem segmentu smo si pridobili 

dobro ime in spričo tega smo na trgu omenjenih aktivnosti dober in verodostojen partner našim 

strankam in pričakujemo dobre uspehe tudi v prihodnje. Konkurenca na trgu se krepi in cene storitev 

se temu primerno znižujejo. Zaradi procesa gradnje in zakonskih omejitev bomo v prihodnje omejeni s 

sprejemom samo določenih tekočih odpadkov v sistem čiščenja. Za tekoče odpadke, ki bodo ostali v 

naboru možnih substratov za prevzem, bomo pridobili integralno okoljevarstveno dovoljenje IPPC in v 

okviru tega smo obvezani zagotoviti fizikalno – kemijski postopek predčiščenja določenih substratov 

pred sprejemom v proces čiščenja in izvesti higienizacijo BRO odpadkov pred sprejemom v sistem 

čiščenja. Tveganja na tem področju bodo zahtevala pravočasno in učinkovito odzivanje na spremembe 

procesnih pogojev in prilagajanje tržnih aktivnosti. Predvsem pa je pomembno tveganje povezano z 

uspešnostjo pridobitve IPPC dovoljenja.  

 

Tveganje v smislu obsega poslovanja nastopa tudi na segmentu čiščenja industrijskih odpadnih voda za 

proizvodna podjetja, ki so z odvajanjem odpadne vode vezana na kanalizacijsko omrežje. V industriji 

tudi v naslednjem obdobju zaradi negotove gospodarske situacije lahko pričakujemo tveganje v smislu 

napovedi količin in kakovosti odpadnih vod. Proizvodnje ne morejo planirati vnaprej, ker potrebe na 

trgih zahtevajo spremembe proizvodov in prilagajanje proizvodnje v nekaj dneh. Še vedno lahko 

pričakujemo zmanjševanje količin odpadnih vod iz industrije, kar se bo odražalo na strani prihodkov. 
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Odnose z vsemi večjimi industrijskimi uporabniki smo uredili s pogodbami in cena polno pokriva 

stroške čiščenja te kategorije. Ker so ti partnerji vitalnega pomena za CČN, je naš cilj ohranitev dobrih 

odnosov in korektno sodelovanje z njimi. Obenem tudi industrijski onesnaževalci nujno potrebujejo 

ustrezno čiščenje tehnoloških oz. industrijskih odpadnih voda, da lahko izvajajo proizvodne procese in 

dosegajo ustrezne  okoljske standarde, ki so sprejemljivi s strani partnerjev in kupcev.  

 

Družba JP CČN skladno z družbeno pogodbo po tržnem principu izvaja tudi intelektualne dejavnosti za 

zunanje naročnike. Prihodki teh storitev bodo v prihodnje predstavljali ključni in edini segment za 

vlaganja v razvoj JP CČN in ustvarjanje presežnih sredstev za lastnike, ker se morajo storitve posebnih 

dejavnosti porabiti za pokrivanje cene na področju OGJS. Na področju strokovnega svetovanja in 

izobraževanja na področju čiščenja odpadnih vod smo s kakovostnimi storitvami uspeli pridobiti visok 

strokovni ugled v Sloveniji in tujini. Tudi v prihodnje se bo ekipa CČN glede na visoko izobrazbeno 

strukturo zaposlenih trudila pridobiti kar največ posla na področju strokovnega svetovanja, 

izobraževanja ter usposabljanja s strani zunanjih naročnikov, tehnoloških rešitvah, pilotnih poskusih, 

analizah... V zadnjem letu smo v upravljanje prevzeli dve mali čistilni napravi in ob uspešni dopolnitvi 

kadrov bomo te aktivnosti v prihodnje še povečali ter dosegli še večjo dodano vrednost. V prihodnjih 

letih bo za ohranjanje in razvoj tega segmenta potrebnih nekaj vlaganj, ki se bodo po naših 

pričakovanjih ustrezno vrnila z dodano vrednostjo. Tveganja na tem področju so povezana s kakovostjo 

izvedenih del in povpraševanjem na trgu, ki je v slovenskem prostoru še vedno pod pričakovanim v 

svetu. 

 

Finančna tveganja 
 

Trenutno veljavna prodajna cena storitve čiščenja odpadne vode v naših sprejemnih občinah je pod 

slovenskim povprečjem in ne pokriva stroškov, ki jih povzroča. Glede na uredbo MEDO cen za OGJS ni 

mogoče povečati, ker družba uspešno izvaja posebne dejavnosti in »se prihodki posebnih storitev 

upoštevajo tako, da se zmanjša lastna cena posamezne javne službe«. Po nadgradnji  bo lastna cena za 

OGJS precej višja zaradi večjih stroškov glede na dosežen višji standard čiščenja. Obenem v času 

gradnje in tudi kasneje pričakujemo manjši obseg posebnih dejavnosti dovozov. V primeru neuspešne 

pridobitve ali pomembnih omejitev IPPC dovoljenja, bi nastopilo tveganje zaradi omejitve možnosti 

sprejema odpadkov in lahko se zgodi, da bodo posebne storitve izločene iz dejavnosti družbe. V tem 

primeru JP CČN ne bi mogla več zagotavljati sedanje nizke cene storitev za segment OGJS in prodajno 

ceno bi bilo zaradi izpada pomembnega dela prihodkov potrebno povečati na nivo cen primerljivih 

čistilnih naprav v Sloveniji. 

 

Pomembno tveganje pomeni možen izpad prihodkov zaradi zmanjšanja ali ukinitve proizvodnje katere 

od pomembnih proizvodnih oz. industrijskih družb na sprejemnem področju, ker je industrija 

pomemben dejavnik tako v smislu obremenitve CČN, kot tudi pomemben plačnik storitve čiščenja. 

Poleg tega je glede na krizne čase možno tveganje v primeru povečanja neplačil na vseh segmentih 

poslovanja, predvsem industrije. Možnost tveganja predstavljajo tudi razni nepredvideni dogodki na 

strani kupcev, stečaji ali drugi nepričakovani faktorji, ki lahko z zmanjšanjem prihodkov na JP CČN 
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bistveno vplivajo na poslovni uspeh družbe, predvsem v primeru izpadov prihodkov večjih poslovnih 

partnerjev.   

 

Tveganje v smislu obvladovanja stroškov predstavljajo cene energentov in storitev za obvladovanje 

procesov na CČN. Predvsem poraba energentov je za tako velik sistem zelo pomembna. Cene za 

energente in storitve se ne zmanjšujejo in v našem obsegu pomembno povečujejo stroške izvajanja 

dejavnosti. Potencialno povečanje odhodkov bi predstavljalo večje povečanje stroškov na energentih, 

kemikalijah in drugih storitvah zaradi povečanega bremena ali procesnih težav. Možne nevarnosti so 

nepredvidene velike okvare na opremi, ki lahko povzročijo velik strošek in nadurno delo ekipe, ker CČN 

deluje neprekinjeno vse dni v letu. Pojavijo se lahko tudi nepredvideni procesni problemi, ki lahko kljub 

vestnemu nadzoru povzročijo velike stroške v primeru sprejema nekontroliranih strupenih snovi v 

proces, predvsem v smislu povečana porabe električne energije, kemikalij in storitev. 

 

Tveganja, povezana z zaposlenimi 
 

Na področju varnosti in zdravja pri delu usposobljene zunanje strokovne službe ocenjujejo tveganje za 

zdravje delavcev, kar je opredeljeno tudi v oceni tveganja v izjavi o varnosti in študijah vplivov na 

delovno okolje. Tveganja s primernimi varstvenimi ukrepi ohranjamo na sprejemljivi ravni. Tudi v 

prihodnje bomo namenili posebno pozornost zaščiti delavcev, skrbeli za humanizacijo dela in odpravo 

ovir pri delu. Zaradi močne plinske in eksplozijske ogroženosti lokacije in delovnega okolja bomo v 

skladu z zakonodajo VPD izpostavljene kadre ustrezno izobraževali, skrbeli za obnove znanj 

eksplozijskih zaščit, požarnega varovanja in izvajali druga šolanja osebnih varovanj, ki poleg 

strokovnega izobraževanja omogočajo varno delo na zahtevnem tehnološkem sistemu. 

 

ANALIZA SPREJETE KOLIČINE ODPADNE VODE  
 

V letu 2014 je bila CČN obremenjena podobno kot preteklo leto in sicer povprečno dnevno ca. 107.000 

PE, od tega ca. 86.000 PE z dotokom in ca. 21.000 PE z dovozi oz. kategorijo E. Količina sprejete 

odpadne vode z znanim virom je najpomembnejši dejavnik obsega storitev in vpliva na prihodke 

podjetja. Čeprav je določen del sprejete količine odpadne vode s strani OGJS običajno relativno 

konstanten, je za prihodkovno stran zelo pomembna količina oz. obseg posebnih storitev (kategorija 

E). Dejansko sprejeta količina odpadne vode znanega vira v letu 2014 na dotoku je bila v velikostnem 

razredu preteklih let, tako je bilo v letu 2014 dejansko sprejetih skupno 3.866.306 m3 komunalne in 

industrijske odpadne vode, kar je za 0,6 % več kot v letu 2013. Tudi obseg sprejema tekočih biološko 

razgradljivih odpadkov, ki sodijo pod posebne storitve, je bil v okviru preteklega leta in sicer 32.945 m3 

oz. z odštevkom dejanskih količin greznic in blata mKČN skupno 29.060 m3.  
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Zaradi uvedbe drugačnega obračuna čiščenja grezničnih gošč in blata mKČN po uredbi MEDO s 

1.4.2014 so obračunane količine za leto 2014 večje od leta 2013 in neprimerljive s preteklimi leti. V 

letu 2014 smo od januarja da marca še izvajali prejšnji obračun greznic in blata mKČN po dejansko 

sprejetih količinah, od 1.4.2014 pa se izvaja obračun skladno z uredbo MEDO mesečno po porabljeni 

pitni vodi.  V aprilu leta 2014 se je pričel izvajati obračun grezničnih gošč in blata mKČN na mesečnem 

nivoju, zato je količina zaračunane odpadne vode OGJS ustrezno večja. V obdobju od aprila do 

decembra 2014 so se obračunane količine povečale za 512.214 m3, kar na letnem nivoju znese 

682.952 m3, zato smo za izračun obračunanih količin na drugi strani zmanjšali količine posebnih 

storitev. Z upoštevanjem novega načina obračuna je bilo v letu 2014 obračunanih skupno 4.578.317,6 

m3 odpadne vode, kar je prikazano v tabeli pregleda obračunanih količin odpadne vode po občinah.  

 

JP CČN je v letu 2014 na dotoku sprejela skupno 8.530.260 m3 vse odpadne vode, kar je primerljivo z 

letom 2013. Količina sprejetih padavinskih in tujih vod, ki nimajo direktnega naslovnika, je odvisna od 

letne količine padavin in je na CČN praviloma količinsko med 2,8-3,2 mio m3/letno oz. okoli 45-50 % od 

celotnih sprejetih količin. Sprejem količine padavinskih vod na dotoku CČN je odvisen od količine 

ostalih virov, ker ima sistem CČN omejem hidravlični sprejem. V spodnji tabeli je podana količina 

sprejete odpadne vode po letih. Razlika med sprejeto in obračunano količino odpadne vode na dotoku 

so padavinske in tuje vode, ki jih je bilo v letu 2014 skupaj 49 % in nimajo plačnika oz. so stroški 

porazdeljeni na znane kupce.  
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Pregled obračunanih količin odpadne vode po občinah (v m3) 

KATEGORIJE ZARAČUNANE REALIZACIJE V 
REGIJI v m3 

leto 2014                
obseg v m3 

odstotni 
delež po 
občinah 

leto 2013                   
obseg v m3 

odstotni delež 
po občinah 

primerjava                               
2014 / 2013 

OBVEZNA GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA 
(OGJS)           

OGJS kanal (gospodinjstva in gospodarstvo 
s komunalno odpadno vodo)           

Domžale 1.463.908,25   47,65 1.479.920,96   48,00 98,92 

Mengeš 310.565,35   10,11 309.007,06   10,02 100,50 

Trzin 232.973,86   7,58 237.508,74   7,70 98,09 

Komenda 106.989,50   3,48 88.521,00   2,87 120,86 

Kamnik 958.054,00   31,18 968.022,00   31,40 98,97 

SKUPAJ OGJS KANAL 3.072.490,96   100,00 3.082.979,76   100,00 99,66 

OGJS greznice in mKČN           

Domžale 113.550,80   
 

* 
  

Mengeš 39.253,04   
 

* 
  

Trzin 2.014,00   
 

* 
  

Komenda 96.536,50   
 

* 
  

Kamnik 260.859,70   
 

* 
  SKUPAJ OGJS GREZNICE IN MKČN                            

dejanske od aprila do decembra 2014 512.214,04     * v PS DOVOZI     

SKUPAJ OGJS GREZNICE IN MKČN                              
preračun na januar - december 2014 po 
MEDO 682.952,05     * v PS DOVOZI     

POSEBNE STORITVE (PS)           

PS kanal - industrijska odpadna voda           

Domžale 242.340,00   30,53 177.881,65   23,40 136,24 

Mengeš 283.832,00   35,76 303.334,00   39,90 93,57 

Trzin 57.646,00   7,26 71.176,00   9,36 80,99 

Komenda 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 

Kamnik 209.997,00   26,45 207.912,00   27,35 101,00 

SKUPAJ PS KANAL 793.815,00   100,00   760.303,65   100,00   104,41 

PS dovozi           

SKUPAJ PS DOVOZI (brez OGJS) 29.059,62   
 

32.863,27   
 

88,43 

OBSEG STORITEV SKUPAJ v m3 4.578.317,63     3.876.146,68     118,12 
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ANALIZA PRIHODKOV  
 

Realizirani prihodki so odvisni od količine sprejema odpadne vode v sistem CČN. Podobno kot sprejete 

količine odpadne vode z znanim naslovnikom se zaradi novega načina obračuna grezničnih gošč in 

blata mKČN tudi prihodki v letu 2014 po posameznih pozicijah razlikujejo od preteklega leta. Tako so 

bili prihodki iz kategorije OGJS kanal (gospodinjstva in gospodarstva s komunalno odpadno vodo večji 

za 5,1 % in prihodki iz čiščenja industrijskih odpadnih vod nižji za 1,9 %.  

 

Skladno z uredbo MEDO se od 1.4.2014 izvaja drugačen način obračuna storitve čiščenja grezničnih 

muljev in blata mKČN, ki je od aprila 2014 vključen v redni mesečni obračun z ustrezno ceno storitve, ki 

je izračunana na podlagi stroškov in enako kot cene za uporabnike kanalizacije ustrezno zmanjšana 

zaradi prihodkov posebnih storitev kategorije E. Prihodki kategorije E so znašali 581.850,35 EUR, kjer 

smo že izločili dejansko sprejete količine grezničnih gošč in blata mKČN, ki so pod posebno pozicijo. 

Enako kot pri obračunu storitve čiščenja industrijskih odpadnih vod je tudi pri kategoriji E upoštevana 

biokemijska obremenitev odpadne vode, od katere je odvisna prodajna cena.  

 

Skupno je bilo prihodkov vseh kategorij  2.896.499,25 EUR, kar je nominalno za 19.945 EUR več kot v 

letu 2013, to je za 0,7 % več. Obseg sprejetih količin izven dejavnosti OGJS je ključnega pomena za 

zagotavljanje zadostnih prihodkov za celostno pokrivanje storitve čiščenja. Po uredbi MEDO morajo 

prihodki posebnih dejavnosti, če se izvajajo na infrastrukturi, pokrivati izpad prihodkov zaradi 

nedoseganja lastne cene na OGJS. To pomeni, da bo treba v primeru zmanjšanih količin in prihodkov iz 

posebnih dejavnosti, povečati ceno čiščenja na OGJS.  
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OGJS kanal 
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KATEGORIJE ZARAČUNANE 
REALIZACIJE V REGIJI  

leto 2014 neto 
realizacija 

odstotni 
delež po 
občinah 

leto 2013 neto 
realizacija 

odstotni 
delež                 

po občinah 
primerjava                               
2014 / 2013 

OBVEZNA GOSPODARSKA JAVNA 
SLUŽBA (OGJS): storitev + omrežnina           

OGJS kanal (gospodinjstva in 
gospodarstvo s komunalno odpadno 
vodo)           

Domžale 480.367,14   46,26 471.946,79   47,76 101,78 

Mengeš 101.896,31   9,81 98.542,32   9,97 103,40 

Trzin 81.791,75   7,88 75.741,52   7,67 107,99 

Komenda 43.842,28   4,22 32.133,12   3,25 136,44 

Kamnik 330.585,55   31,83 309.767,04   31,35 106,72 

SKUPAJ OGJS KANAL 1.038.483,03   100,00 988.130,79   100,00 105,10 

OGJS greznice in mKČN           

Domžale 11.840,96   
 

* 
  

Mengeš 4.505,04   
 

* 
  

Trzin 221,19   
 

* 
  

Komenda 6.587,01   
 

* 
  

Kamnik 2.347,74   
 

* 
  

SKUPAJ OGJS GREZNICE IN MKČN 25.501,94     * v PS DOVOZI     

POSEBNE STORITVE (PS)           

PS kanal - industrijska odpadna voda           

Domžale 281.102,59   22,48 219.457,13   17,22 128,09 

Mengeš 672.344,60   53,76 717.762,00   56,31 93,67 

Trzin 63.042,65   5,04 79.446,53   6,23 79,35 

Komenda 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 

Kamnik 234.174,10   18,72 257.938,45   20,24 90,79 

SKUPAJ PS KANAL 1.250.663,94   100,00   1.274.604,11   100,00   98,12 

PS dovozi           

SKUPAJ PS DOVOZI (vključene greznice 
pred uvedbo cen po MEDO 1.4.2014) 581.850,35   

 
613.819,10   

 
94,79 

OBSEG STORITEV SKUPAJ v m3  2.896.499,26     2.876.554,00     100,69 
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V letu 2014 se je skladno z uredbo MEDO od 1.4.2014 zaračunavala omrežnina in sicer je v ceni 
kategorije OGJS ločeno prikazana omrežnina in strošek storitve čiščenja odpadne vode. V primeru 
industrijskih uporabnikov in ostalih posebnih storitev je omrežnina vključena v ceno in ni posebej 
izpostavljena, čeprav je v celoti pokrita znotraj cene.  V spodnji tabeli je prikaz prihodkov iz omrežnine 
OGJS v obdobju od 1.4.do 31.12. 2014, ko je bil uveljavljen drugačen način obračuna grezničnih gošč in 
blata mKČN. 

 

OMREŽNINA OGJS v EUR   

Domžale 112.653,29   

Mengeš 25.791,37   

Trzin 21.834,72   

Komenda 20.814,93   

Kamnik 82.638,71   

SKUPAJ OGJS KANAL 263.733,02   
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OCENA POSLOVANJA PODJETJA V LETU 2014  
 

(v EUR) 
Doseženo 

2014 
Delež 

Planirano 
2014 

Doseženo 
2014/ 

Planirano 
2014 

Doseženo 
2013 

Delež 
Doseženo 
2014/2013 

        

Prihodki iz naslova čiščenja 
odpadnih vod iz regije + mulji

2.896.499 90,48% 2.571.850 112,62 2.876.554 86,42% 100,69 

Druga realizacija 145.819 4,56% 80.000 182,27  199.278 5,99% 73,2 

        

SKUPAJ PRIHODKI IZ 
POSLOVANJA   

3.042.318 95,04% 2.651.850 114,72  3.075.832 92,41% 
98,9 

        

Finančni prihodki 148.754 4,65% 80.000 185,94 244.887 7,36% 60,7 

Drugi prihodki 10.057 0,31% 36.985 27,19 7.770 0,23% 129,4 

CELOTNI  PRIHODKI 3.201.129 100,00% 2.768.835 115,61 3.328.489 100,00% 96,2 

        

Stroški materiala 238.285 7,84% 274.812 86,71 233.336 9,48% 102,1 

Stroški storitev 2.081.916 68,48% 1.503.314 138,49 1.513.238 61,45% 137,6 

   - od tega stroški rezervacij      
za ekološke potrebe 

690.000 22,70% -  - - 
 

Stroški amortizacije 99.085 3,26% 95.000 104,30 89.058 3,62% 111,3 

Prevrednotovalni odhodki 0 0,00% 0 - 5.249 0,21% 0,0 

Stroški dela 531.597 17,49% 531.650 99,99 524.935 21,32% 101,3 

Drugi poslovni odhodki 58.516 1,92% 77.000 75,99 88.776 3,61% 65,9 

Finančni odhodki 3 0,00% 75 4,40 7.019 0,29% 0,0 

Drugi odhodki 30.773 1,01% 0 - 823 0,03% 3.739,1 

SKUPAJ ODHODKI 3.040.176 100,00% 2.481.851 122,50 2.462.434 100,00% 123,5 

        

DOBIČEK PRED 
OBDAVČITVIJO 

160.954 100,00% 286.984 56,08 866.055 100,00% 
18,6 

         

Davek od dohodka 29.965 18,62% 43.048 69,61 140.945 16,27% 21,3 

Odhodki za odložene davke 654 0,41% 0 - 11.191 1,29% 5,8 

ČISTI DOBIČEK 130.335 80,98% 243.936 53,43 713.919 82,43% 18,3 
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Podjetje JP CČN v zadnjih letih beleži uspešno poslovanje z visoko dodano vrednostjo na zaposlenega, 

ki je bila v letu 2013 v višini 82.975 EUR. V letu 2014 pa je zaradi oblikovanja dolgoročnih rezervacij 

zaradi ekoloških potreb v višini 690.000 EUR, dosežena dodana vrednost na zaposlenega ustrezno 

zmanjšana in ni primerljiva s preteklimi leti. Dodana vrednost na zaposlenega brez upoštevanja 

rezervacij bi bila več kot 1 krat višja od dodane vrednosti, ki je običajna v komunalni dejavnosti v 

Sloveniji za SKD 37.000 - Ravnanje z odplakami in je bila v letu 2013 povprečno 40.094,00 EUR. 

Poslovanje v letu 2014 je sledilo zastavljenim delovnim in poslovnim ciljem in družba je poslovno leto 

enako kot leto poprej zaključila pozitivno in ustvarila 160.954 EUR celotnega dobička (pred 

obdavčitvijo), kar znaša 5,3 % prihodkov iz poslovanja. Ustvarjen celotni dobiček je realiziran nižje od 

plana za leto 2014 in nižje od leta 2013 zaradi oblikovanja rezervacij za ekološke potrebe v višini 

690.000 EUR. Obveznost za davek od dohodka je v višini 29.965 EUR, višina odloženih davkov je v višini 

654 EUR in posledično znaša čisti dobiček 130.335 EUR.  

 

Čisti dobiček v višini 130.335 EUR je bil kljub dolgoročnim rezervacijam dosežen ob izjemno nizki 

prodajni ceni storitev za OGJS, ki je pod slovenskim povprečjem. Ugoden poslovni rezultat smo dosegli 

z uspešnim izvajanjem posebnih dejavnosti na področju sprejema industrijskih odpadnih vod, tekočih 

odpadkov kategorije E in tržnih dejavnosti intelektualnih storitev za zunanje naročnike. Uspešnost 

poslovanja družbe v letu 2014 se kaže v zagotavljanju kakovostnih storitev čiščenja odpadne vode za 

vse uporabnike ob sočasni poslovni uspešnosti z odličnim poslovnim izidom kljub nizki ceni storitve 

čiščenja odpadne vode. 

 

Prihodki iz poslovanja so bili realizirani v višini 3.042.318 EUR in so bili glede na preteklo leto približno 

enaki, glede na plan 2014 pa višji za 14,72 %. Celotni prihodki z vključenimi finančnimi in drugimi 

prihodki v letu 2014 znašajo 3.201.129 EUR in so za 15,61 % višji od načrtovanih za leto 2014 in za 3,83 

% nižji od realiziranih v letu 2013. Pomemben delež povečanih prihodkov glede na načrtovane so 

prihodki iz posebnih oz. tržnih dejavnosti, to je iz čiščenja odpadne vode industrije in čiščenja tekočih 

odpadkov in odpadne vode kategorije E – mulji, kjer je cena odvisna od obremenitve odpadne vode in 

je oblikovana na tržni osnovi. Prihodki druge realizacije vključujejo predvsem intelektualne storitve, ki 

jih družba izvaja za zunanje naročnike, kjer so cene tudi oblikovane na tržni osnovi. V letu 2014 smo z 

uspešnim trženjem in posebno ponudbo storitev za naročnike uspeli ohraniti večino poslov na 

področju tržnih dejavnosti. Zaradi pomembnega deleža tržnih dejavnosti, ki pokrivajo izpad prihodkov 

na OGJS, bo treba tudi v prihodnje vse proste kapacitete nameniti ohranjanju in pridobivanju novih 

tržnih poslov, v nasprotnem primeru bo treba ustrezno povečati prodajno ceno storitev na nivo lastne 

cene.  

 

Celotni odhodki so bili realizirani v višini 3.040.175 EUR in vključujejo 690.000 EUR dolgoročnih 

rezervacij za ekološke potrebe. V okviru dolgoročnih rezervacij so se presežna sredstva iz celotne 

dejavnosti čiščenja odpadne vode, ustvarjena z izvajanjem dejavnosti z uporabo javne infrastrukture, 

dolgoročno rezervirala za kritje povečanih stroškov, ki bodo posledica investicije v nadgradnjo CČN 

zaradi zakonskih ekoloških zahtev skladno u Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz 

komunalnih čistilnih naprav (Ur.l.RS št 45/2007, 63/2009, 105/2010). Konkretno so se dolgoročne 
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rezervacije oblikovale za namen doseganja zakonsko zahtevanih parametrov na vseh emisijskih virih, ki 

jih je JP CČN d.o.o kot izvajalec javne službe čiščenja odpadne vode za občine Domžale, Kamnik, 

Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin ter naslovnik okoljevarstvenega dovoljenja dolžno 

zagotavljati najkasneje do 22. 8 2016. Dolgoročne rezervacije so se oblikovale za namen izvedbe vseh 

nujnih procesnih sklopov, ki bodo omogočali ekološko vzdržnost in trajnostni razvoj sistema CČN. 

ZAKLJUČKI  

Skladno z osnovnim ciljem kakovostnega izvajanja čiščenja odpadne vode si je podjetje JP CČN 

pridobilo pomembno in aktivno mesto v naravnem in socialnem okolju. Z vestnim in odgovornim 

ravnanjem na vseh področjih našega dela izkazujemo odgovornost do naših uporabnikov, lastnikov in 

naravnega okolja. Uspešnosti poslovanja družbe ni moč doseči brez motivacije in zavzetosti zaposlenih, 

ki delajo za dobro družbe, zato smo z leti oblikovali premišljeno poslovno politiko, ki vključuje cilj 

ustvarjanja dodane vrednosti nad povprečjem panoge v Sloveniji. Kljub nizki ceni storitev čiščenja 

odpadne vode za občane v okviru OGJS podjetje še vedno posluje z dobičkom, ki se ustvarja s tržnimi 

dejavnostmi. Za ohranjanje nizke cene storitev za naše občane poleg vestnega izvajanja osnovne 

dejavnosti čiščenja odpadnih vod za segment OGJS, sočasno enako zavzeto pridobivamo posle na trgu 

v okviru posebnih in tržnih storitev. Te storitve omogočajo pozitivno poslovanje družbe, kljub nizki ceni 

storitve čiščenja odpadne vode za OGJS, ki ne pokriva stroškov, ki jih povzroča. Klub delno 

monopolnemu položaju zaradi lokacijske povezanosti s sistemom CČN, se družba zaveda odgovornosti 

do vseh uporabnikov in s strokovno podporo procesom prinaša ugled in koristi za lastnike družbe. Naše 

vodilo pri tehnološko procesnih aktivnostih in pri poslovanju je bilo in bo tudi v prihodnje sledenje 

zavesti o soodvisnosti trajnostne gospodarske rasti vseh partnerjev, konkurenčne sposobnosti 

podjetja, znanja in sposobnosti za razvoj in uporabo naprednih tehnologij, ki se bodo implementirale 

ob nadgradnji sistema za terciarno čiščenje. To dosegamo s krepitvijo povezovanja, ustvarjanja, 

nadgrajevanja našega znanja in ustreznimi ukrepi in vlaganji v razvoj vseh naših dejavnosti. Naša 

prednostna naloga je preseči povprečnost in družbi ter posledično lastnikom ustvariti koristi, ter s tem 

omogočiti kakovostno življenje občanom in gospodarskim subjektom na področju sprejemnih občin. 

Zavedamo se, da od naših storitev niso odvisni le občani, ampak tudi uspešna gospodarska in 

proizvodna podjetja, ki brez naših storitev ne morejo nemoteno izvajati svojih dejavnosti, ki poleg 

prihodkov občinam prinašajo tudi delovna mesta.  

 

Trenutno stanje v tehnološkem procesu je kljub doseganju zakonsko dovoljenih mejnih vrednosti že 

kritično zaradi neustreznosti in zastarelosti infrastrukturnih objektov in naprav. Z optimizacijami 

procesov na vseh nivojih še uspemo vzdrževati sprejemljivo kakovost čiščene vode, kar je v času 

gradnje še toliko bolj pomembno in nujno. Nadgradnja infrastrukture se izvaja z namenom doseganja 

terciarnega čiščenja, to je čiščenja dušikovih in fosforjevih snovi in vključuje dograditev vstopnega 

objekta za sprejem večje količine odpadne vode na dotoku ter ustrezno predčiščenje dotočne odpadne 

vode in ostalih substratov, ki jih sprejema CČN. Kljub dejstvu, da je nadgradnja sistema CČN v izključni 

pristojnosti občin lastnic infrastrukture, je uspešnost nadgradnje sistema CČN ključnega pomena za 

ohranitev kredibilnosti JP CČN kot izvajalca javne službe in tudi občin lastnic kot skrbnic javnega dobra. 

Nadgrajena CČN bo zagotavljala zakonsko zahtevane parametre za izpust v vodotok in s tem prispevala 
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k varovanju podtalnice. Nadgradnja je od izgradnje CČN pred 34 leti največji projekt na CČN in tudi 

izjemno pomemben okoljski projekt za vse občine lastnice. Uspešno nadgrajena CČN bo omogočila 

nadaljevanje uspešnega izvajanja storitve čiščenja za občine sprejemnega področja in je ključnega 

pomena za obstoj in uspešno poslovanje javnega podjetja. Občine lastnice infrastrukture so s polno 

angažiranostjo ob podpori JP CČN uspele pripraviti vso potrebno dokumentacijo in v juniju 2014 se je 

projekt s podpisom pogodb z izvajalci tudi operativno začel izvajati. V letu 2015 končno pričakujemo 

odločbo o pridobitvi kohezijskih sredstev. Občine, lastnice JP CČN in infrastrukture imajo zbranih precej 

sredstev za obvezno sofinanciranje, kar so omogočile modre odločitve lastnikov o spodbujanju 

izvajanja tržnih dejavnosti in ohranjanje dobičkov preteklih let na računu družbe. V primeru 

nepravočasne zaključitve nadgradnje bo nastopil problem zagotavljanja zakonsko določenih mejnih 

vrednosti, kar bi poleg nezmožnosti izvajanja posebnih dejavnosti povzročilo tudi kazensko in 

okoljevarstveno odgovornost.     

 

Podjetje na vseh področjih delovanja sledi ciljem doseganja pozitivnih poslovnih rezultatov in 

ustvarjanjem koristi za kupce s kakovostno storitvijo čiščenja odpadne vode, za lastnike podjetja z 

zagotavljanjem rasti poslovanja, povečanjem poslovne učinkovitosti in povečevanjem tržne vrednosti 

podjetja, za zaposlene z zagotavljanjem varnega delovnega okolja ter možnostjo strokovnega in 

osebnega razvoja in za širše okolje z odgovornim odnosom do okolja, tako naravnega kot socialnega ter 

s spoštovanjem poslovne etike in družbenih vrednot na vseh področjih delovanja. Premišljena razvojna 

vizija družbe odraža trajnostno usmeritev in stalen razvoj poslovnih in proizvodnih procesov. Vedno in 

na vseh področjih delujemo transparentno in usklajeno s poslovnimi zahtevami lastnikov in predvsem 

skladno z zakonodajo. Poslovna pot družbe je usmerjena v napredek, kar je razvidno tudi iz poslovnega 

uspeha v letu 2014. Naš cilj je še naprej ohraniti poslovno stabilnost in pozitivno poslovanje z 

zagotavljanjem kakovostnih storitev za sprejemljivo ceno. Trajnostna usmeritev nas bo vodila do novih 

ciljev, ki si jih postavljamo visoko in s pogledom v prihodnost. S hitrim zaznavanjem poslovnih 

priložnosti in poslovnih tveganj, pravilnim in učinkovitim presojanjem poslovnih odločitev in 

učinkovitim ukrepanjem in prilagajanjem trgu, kupcem in lastnikom, stalno izpopolnjujemo delovanje 

in poslovanje družbe. Vse aktivnosti na strokovnem nivoju so usmerjene v cilj obvladovanja procesov v 

posebnih razmerah v času nadgradnje in obenem v zagotavljanje uspešnega poslovanja in 

odgovornega ravnanja do vseh, ki so nam zaupali tako pomembno nalogo, kot je čiščenje odpadne 

vode.  
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