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Komunalna infrastruktura

Investicije v infrastrukturo  
so odvisne od občin
V občinah, kjer imajo večjo investicijsko aktivnost, ocenjujejo, da bi v prihodnje lahko 
prišlo do pomanjkanja proračunskih sredstev.
Darja Kocbek

Katere investicije bodo javna komunalna podjetja 
letos lahko izvedla, bo odvisno od občin, ki so njihove 
lastnice. Na občinah še ne morejo oceniti, katere 
naložbe bo mogoče izvesti, ker še ne vedo, koliko 
dodatnih stroškov bodo skupaj z javnimi podjetji, 
katerih ustanoviteljice so, imele zaradi epidemije 
covid-19 in ali jim bo vlada z ukrepi za omilitev 
posledic epidemije zagotovila dodatna sredstva. 
Združenje občin Slovenije je vladi zato predlagalo, naj 
za občine v drugem zakonskem svežnju zagotovi dvig 
povprečnine, dvig omejitve za zadolževanje in poeno-
stavitev postopkov za črpanje investicijskih sredstev.

»Trenutno smo z maksimalno vključenostjo lastnih 
sredstev in resursov usmerjeni v izvajanje občinskih 
investicij. Obseg izvajanja bo seveda odvisen od 
razpoložljivih sredstev občine in temu se bomo po 
potrebi ustrezno prilagajali,« so nam pojasnili v 
Komunali Izola. V Marjetici Koper prav tako čakajo na 
odločitev o financiranju teh investicij s strani Mestne 
občine Koper. Da so investicije v pristojnosti občine 
Škofja Loka, ki je lastnica komunalne infrastrukture, 
pojasnjujejo tudi v Loški komunali. 

Drago Dervarič, direktor podjetja Saubermacher 
- Komunala Murska Sobota, pa pravi, da bodo v 
podjetju vse načrtovane investicije najverjetneje 
tudi izpeljali, če se bo epidemija do polletja umirila. V 
načrtu namreč nimajo večjih investicij.

Družba VOKA SNAGA v Ljubljani je za investicije v 
letošnjem letu predvidela 15,9 milijona evrov, skupaj 
z investicijami, ki so financirane s sredstvi lokalnih 
skupnosti, pa 16 milijonov evrov. Za dejavnost oskrbe 
s pitno vodo je predvidela 41,2 odstotka investicijskih 
vlaganj, za dejavnost odvajanja in čiščenja odpadne 
vode 39,4 odstotka in za dejavnost zbiranja odpadkov 
10,7 odstotka. 

V načrtih za investicije v letošnjem letu so v družbi  
VOKA SNAGA predvideli zamenjave vodovodnega 
omrežja in več odsekov kanalizacijskega omrežja, 
obnove zgradb, tehnološke opreme, pa tudi zame-
njave dotrajanih smetarskih vozil in delovnih strojev 
za vzdrževanje omrežja, ureditev prostora za ločene 
frakcije v zbirnem centru Barje, gradnjo zbirnih 
centrov na Povšetovi, v Stanežičah in v Zalogu ter 
postavitev sončne elektrarne v Zalogu, ki bo zago-
tovila dodatne energetske zmogljivosti za potrebe 
centralne čistilne naprave Ljubljana.

Pred komunalnimi podjetji zahtevno obdobje
V Zbornici komunalnega gospodarstva (GZS-ZKG) 
ocenjujejo, da bo čas po zaključku epidemije covid-
19, ko bo nastopila gospodarska kriza, zelo zahteven 
za komunalna podjetja tako z vidika nemotenega 
zagotavljanja izvajanja občinskih gospodarskih javnih 
služb, ki so nujne za delovanje družbe, kot tudi s 
finančnega vidika. 

Obseg izvajanja 
investicij bo 

odvisen predvsem 
od razpoložljivih 

sredstev občin.

Omrežnina je lahko 
začasni finančni vir 

za zagotavljanje 
likvidnosti 

izvajalcev javnih 
služb.
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Že več kot 20 let proizvajamo in nudimo:
• Kovinske kontejnerje velikosti od 5 do 15 m3 za odvoz s samonakladalci.
• Abrol kontejnerje za prevoze z vozili z nadgradnjo za abrol sisteme velikosti od 10 do 40 m3.
• Stacionarne in mobilne batne stiskalnice za odvoz s samonakladalci in z vozili z nadgradnjo za abrol sisteme.
• Vijačne oziroma polžne stiskalnice avstrijskega proizvajalca, primerne za stiskanje smeti, papirja in kartona, lesenih palet in 

lesne embalaže ter PET embalaže. Za te stiskalnice smo ekskluzivni zastopnik za Slovenijo.
• Stacionarne in mobilne dvižne naprave (hidravlične in elektromehanske) za praznjenje različnih tipov zabojnikov v vijačne 

stiskalnice, hidravlične stiskalnice ali pa v kontejnerje.
• Horizontalne in vertikalne (večkomorne) balirke.
• Izdelujemo kontejnerje, abrol kontejnerje in različne izdelke po naročilu.
• Možnost nakupa rabljenih generalno obnovljenih batnih in vijačnih stiskalnic.
• Možnost najema opreme.

Za vse vijačne (polžne) in batne stiskalnice nudimo servisna in vzdrževalna dela. 
Letno proizvedemo več kot 400 različnih kovinskih kontejnarjev in raznih stiskalnic.
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Da bodo izvajalci občinskih javnih služb lahko 
nemoteno izvajali storitve tudi v ekonomsko 
zaostrenih pogojih delovanja, je po mnenju GZS - ZKG 
omrežnina lahko začasni finančni vir za zagotavljanje 
likvidnosti izvajalcev javnih služb. To pa bo imelo 
negativni vpliv na poslovanje občin. Ob izpadu 
prihodkov v nekaterih podjetjih tudi sredstva od 
omrežnine ne bodo zadostovala za zagotavljanje 
likvidnosti. Končni rezultat krize bodo velike bilančne 
izgube v javnih podjetjih, ki jih bodo morali pokrivati 
ustanovitelji, kar so v večini primerov občine. 

Občine za dvig omejitev zadolževanja
Združenje občin Slovenije vladi predlaga, naj v okviru 
sprejema interventnih ukrepov za omilitev posledic 
epidemije covid-19 dvigne omejitev zadolževanja 
občin z 8 na 12 odstotkov. V občinah, kjer imajo večjo 
investicijsko aktivnost, namreč ocenjujejo, da bi v 
prihodnje lahko prišlo do pomanjkanja proračunskih 
sredstev. Zato bodo za izvedbo najbolj zahtevnih 
občinskih projektov nujno potrebovale dodatno 
zadolževanje. Skupna zadolženost slovenskih občin 
po podatkih Združenja občin Slovenje znaša okrog 
850 milijonov evrov in bi se z dvigom stopnje omejitve 
za zadolževanje na 12 odstotkov lahko dvignila za 
okrog 400 milijonov evrov, kar bi imelo minimalni 
učinek na javni dolg države. V Združenju občin 
Slovenije vladi prav tako predlagajo poenostavitev 
postopkov za črpanje investicijskih sredstev.

»Naša pričakovanja od države v okviru ukrepov za 
pomoč gospodarstvu zaradi epidemije so predvsem v 
zagotovitvi minimalnih pogojev za izvajanje gospo-
darskih javnih služb, na katere pa ima vpliv izključno 
država,« nam je pojasnila Mateja Žumer, direktorica 
Loške komunale. Od države pričakuje rešitve za blato 
iz čistilnih naprav, saj bodo v nasprotnem primeru 
okoljske posledice neizogibne. Izvajalci gospodarske 

javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in pada-
vinske odpadne vode večinoma niso lastniki javne 
infrastrukture (kanalizacijskih omrežij in čistilnih 
naprav), razlaga direktorica Loške komunale. 

Pogosto tudi nimajo nobenega vpliva na odločanje 
o sistemih in tehnologijah, ki jih lokalne skupnosti 
načrtujejo in gradijo. Hkrati pa za delovanje teh 
sistemov in tehnologij niso odgovorne lokalne skup-
nosti, ampak izvajalci gospodarskih javnih služb kot 
nosilci okoljevarstvenih dovoljenj. V Loški komunali 
po besedah direktorice od države pričakujejo tudi 
zagotovitev prevzema zbrane odpadne embalaže 
in ostalih odpadnih surovin, ki jih prevzemniki iz 
različnih razlogov ne želijo prevzeti. gg

Vlada naj v 
okviru sprejema 
interventnih 
ukrepov za omilitev 
posledic epidemije 
dvigne omejitev 
zadolževanja občin 
na 12 odstotkov.
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Podjetje EKOP d. o. o., ima dolgoletne izkušnje s pro-
jektiranjem, proizvodnjo, montažo, servisiranjem in 
vzdrževanjem ekološke opreme. Osnovna dejavnost 
podjetja je proizvodnja opreme za sortiranje, transport, 
stiskanje, rezanje in drobljenje odpadkov. Glavni namen 
obdelave odpadkov je zmanjšanje volumna, izločanje 
surovin za nadaljnjo predelavo in izdelava goriva. 
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