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1. POROČILO DIREKTORJA 
 
V letu 2020 je javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva poslovalo 
na podlagi potrjenega Poslovnega načrta za leto 2020 ter na podlagi Odlokov in Uredb, 
ki urejajo področje izvajanja gospodarskih javnih služb na območju občine oziroma RS. 
 
Pri izvajanju poslovanja se je podjetje srečevalo s podobnimi izzivi in težavami kot v 
letu 2019 – tekoča vzdrževalna dela, problematika neplačnikov, cene na posameznih 
SM (javne površine, kanalizacija), upravljanje Pomurskega vodovoda-sistem A, 
odlaganje odpadkov pri EO in na divjih odlagališčih…. 
 
V letu 2020 je podjetje nadaljevalo z upravljanjem Pomurskega vodovoda-sistem A, v 
6-ih občinah UE Lendava. Občina Velika Polana tudi v letu 2020 ni podpisala Pogodbe 
o delitvi lastništva ter najemu in upravljanju GJI s skupnim upravljavcem. Občina Velika 
Polana se s pitno vodo ne oskrbuje iz sistema A, prav tako se iz vodovodnega sistema 
občine Velika Polana voda v skupni sistem ne distribuira. 
 
Vse ostale občine so potrdile enotne elaborate o oblikovanju cen, kar pomeni, da imajo 
občine enotno ceno vodarine, omrežnine pa so po občinah različne odvisno od 
vrednosti sistema.  
  
  V letu 2020 je podjetje  dejavnosti izvajalo na naslednjih SM: 
- javne površine in ceste 
- vodovod in kanalizacija 
- zbiranje in prevoz odpadkov 
- odlaganje in obdelava odpadkov 
- upravljanje in vzdrževanje pokopališč 
- javna dela in dela v splošno korist 
- trg 
- pogrebna dejavnost.  
 
V okviru vzdrževanja javnih zelenih površin in cest smo izvajali dejavnost vzdrževanja 
zelenih parkovnih in drugih površin v lasti Občine Lendava in krajevnih skupnosti v 
občini Lendava, vzdrževanje cvetličnih nasadov ter skrbeli za ureditev drevoredov. 
Izvedli smo tudi nekaj nadomestnih zasaditev. Tudi v letu 2020 so bile prisotne 
pripombe KS-i glede prenizke frekvence izvajanja košenj. Košnje so se glede na 
razpoložljiva sredstva ter druge resurse izvajale v mesecih z močnejšo vegetacijo na 
3 tedne, v ostalem obdobju pa enako kot v letu 2019 tj. na 4 tedne.  
 
Na področju vzdrževanja cest smo izvajali dela kot so sanacija bankin, sanacija 
udarnih jam z vročim in hladnim asfaltom, razna intervencijska dela po neurjih, 
prometnih nesrečah, čiščenje obcestnih jarkov ter izvajanje zimske službe. 
  
V letu 2020 smo na podlagi pogodbe o vzdrževanju cest izvajali tudi pregledniško 
službo, za kar so usposobljeni trije zaposleni. 
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Vzdrževanje in upravljanje vodovodnega omrežja v občinah solastnicah sistema A je 
podjetje izvajalo na podlagi Programov izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo za obdobje 
2018-2021, občinskih odlokov in drugih aktivnih predpisov, ki urejajo področje oskrbe 
s pitno vodo. Glede vzdrževanja in upravljanja vodovodnega omrežja je izvajalec GJS 
izvajal standardne ukrepe kot so menjave vodomerov, odprava defektov, preventivni 
pregledi omrežja, izvajanje priklopov na omrežje…. Tudi v letu 2020 je bila posebna 
pozornost posvečena kvaliteti pitne vode, notranji kontroli ter izvajanju sistema 
HACCP. Zaradi vremenskih razmer v letu 2020, je bila problematika pregrevanja vode 
manj izrazita kot prejšnja leta. Večjih investicij v letu 2020 ni bilo. Potrebna vlaganja, 
ki so bila opredeljena v letnem programu GJS pa so vodile posamezne občine 
(predvsem OL). Konec leta 2020 se je začela izvajati gradnja prečrpališča za dvig tlaka 
v Tomšičevi ulici. Na območju posameznih občin je bilo zamenjanih oziroma 
servisiranih več hidrantov. Na področju zdravstvene varnosti pitne vode so bile 
izvedene vse predvidene analize, katerih rezultati so bili ustrezni. 
 
Kanalizacijsko omrežje v Občini Lendava je funkcioniralo brez večjih težav. Večina 
vzdrževalnih del se je nanašala na odpravljanje težav na prečrpališčih ter na 
odpravljanje težav zaradi nepravilnosti pri izgradnji kanalizacijskega omrežja 1 in 2 
faze. Težave so se pojavljale zaradi vdora meteornih voda  v sistem ter zaradi 
mešanega sistema, ki ga imamo še predvsem na območju mesta Lendava. Težave so 
nam povzročali tudi uporabniki, ki še vedno, kljub večkratnemu opozarjanju v 
kanalizacijski sistem spuščajo oziroma mečejo neprimerne predmete (brisače, plenice, 
krpe…), kar povzroča težave pri delovanju sistema.  V letu 2020 zaradi vdora 
meteornih voda v sistem ni bilo večjih težav, kar je posledica tudi drugačnih vremenskih 
razmer kot prejšnja leta. Ob večjih nalivih so se v delih, kjer je v funkciji še mešani 
sistem, pojavljale težave z izlivi meteornih voda. 
 
V letu 2020 je podjetje nadaljevalo z upravljanjem in vzdrževanjem kanalizacijskega 
sistema v naselju Hotiza, kjer ni bilo zaznati večjih težav s samim delovanjem 
kanalizacijskega sistema. Velike težave je zaradi obrabljenih ekorolov povzročalo 
delovanje ČN. Konec leta se je sprejela odločitev glede sanacije ČN in nove 
tehnologije. Sanacija bo predvidoma zaključena do konca leta 2021.  
 
Na področju zbiranja in prevoza odpadkov smo v letu 2020 nadaljevali z ločenim 
zbiranjem odpadkov na izvoru. Razen tega so se izvajale  standardne aktivnosti po 
Programu zbiranja in prevoza odpadkov za leto 2020. Pregled količine zbranih 
odpadkov kaže, da se je nadaljeval trend zniževanja količine mešanih komunalnih 
odpadkov na račun večjih količin ločenih frakcij. Enega od večjih težav na področju 
odpadkov so nam tudi v letu 2020 povzročali ekološki otoki, ki so na nekaterih lokacijah 
zasuti z mešanimi komunalnimi odpadki in kosovnim odpadom. Zaradi upoštevanja 
navodil NIJZ, glede preprečevanja in omejevanja širjenja Covid-19, se akcija zbiranja 
nevarnih odpadkov v letu 2020 ni izvedla.  
 
Na podlagi sklenjenega dogovora s podjetjem  Cerop d.o.o. smo tudi v letu 2020 
nadaljevali s fakturiranjem storitev odlaganja in obdelave odpadkov za občane Občine 
Lendava, ki imamo tako od leta 2014 naprej vse storitve izvajanja GJS na eni položnici.   
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V letu 2020 je Eko-park d.o.o. nadaljeval z upravljanjem in vzdrževanjem 13-ih 
pokopališč (dodatno je bilo prevzeto upravljanje pokopališča v Lakošu). Dosti dela je 
bilo vloženo tudi v vzpostavitev lastnega katastra pokopališč oziroma grobov, kar je 
stalna naloga in se bo nadaljevalo tudi v letu 2021. Izvedenih je bilo tudi nekaj 
investicijsko-vzdrževalnih del na Lendavskem pokopališču in na pokopališču v 
Petišovcih. 
 
Sredi leta 2018 je podjetje pričelo z izvajanjem pogrebne dejavnosti. V ta namen smo 
dodatno zaposlili 2 osebi, pridobili vsa potrebna soglasja ter nabavili potrebno opremo. 
V letu 2020 je podjetje izvedlo 151 pogrebov. 
 
Kot vsako leto smo tudi v letu 2020 v dogovoru z Občino Lendava in Zavodom za 
zaposlovanje RS, izvajali program javnih del. V letu 2020 smo v program javnih del 
vključili 8 brezposelnih oseb. V dogovoru s Centrom za socialno delo smo v poslovni 
proces podjetja vključevali tudi osebe, ki so morale izvajati dela v splošno korist. 
 
Podjetje je proste kapacitete koristilo tudi za izvajanje del na trgu. Tu so se izvajala 
dela za različne naročnike, tako za fizične osebe kot za podjetja. Dela so se nanašala 
na urejanje zelenih površin, izvajanje zimske službe, zbiranje in prevoz odpadkov, 
izvedbe raznih del na vodovodnih priključkih…. 
 
Zaradi pandemije Covid-19 so bile v letu 2020 odpovedane vse prireditve, zaradi česar 
v letu 2020 pri organizaciji le teh podjetje ni sodelovalo.  
 
Pri preprečevanju širjenja Covid-19 je podjetje upoštevalo vsa navodila NIJZ, tako 
glede zaposlenih, kot tudi glede poslovanja s strankami, kar je tudi prispevalo k temu, 
da je bil okužen samo eden od zaposlenih, kar je sicer imelo za posledico karanteno 
še 6 ih sodelavcev, 1 zaposlenec pa je bil v karanteni zaradi okužbe družinskega člana. 
 
 
V letu 2020 je podjetje skupaj  ustvarilo prihodke iz naslova poslovanja v višini 
3,439.666,9 €, ostale prihodke v višini 102.867,45 €, kar pomeni, da znašajo skupni 
prihodki podjetja v letu 2020 3,542.534,35 €. Odhodki iz naslova poslovanja v letu 2020 
znašajo 3,432.988,46 €, ostali odhodki 14.048,21 €, kar skupaj znaša 3,447.036,67 €. 
  
Ustvarjeni prihodki v letu 2020 iz naslova poslovanja so za 92.019,64 EUR višji kot v 
letu 2019. Zvišanje prihodkov je predvsem na račun izvajanja GJS tekoče vzdrževanje 
občinskih cest 2020 in pogrebne dejavnosti.  Podjetje je največ prihodkov ustvarilo na 
SM vodovod, kanalizacija, vzdrževanje cest ter na SM odpadki.  
 
 
 
Direktor: 
Jožef Gerenčer 
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2. PREDSTAVITEV DRUŽBE EKO-PARK d.o.o. LENDAVA 
 
Podjetje je bilo vpisano v sodni register na Okrožnem sodišču v Murski Soboti  dne 18.05.2004 
pod vložno številko 1/02808/00.   
 
Z dnem 22.07.2005 se je spremenilo lastništvo družbe, ki je do leta 2016 bila enoosebna 
družba v 100% lasti Občine Lendava.  
 
Dne 15.03.2016 je bila s strani vseh občin UE Lendava podpisana družbena pogodba o vstopu  
vseh občin UE Lendava v lastniško strukturo podjetja. Na podlagi potrjene družbene pogodbe 
so občine dokapitalizirale podjetje s stvarnim vložkom (razen občine Dobrovnik, ki je vplačala 
vložek v denarju). Osnovni kapital družbe od  15.03.2016 naprej znaša 509.356,30 EUR. 
 
Podjetje je 11.05.2016 od sodišča prejelo sklep o izvedeni dokapitalizaciji.  
 
Družba je po velikosti srednje velika.  
 
OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU  (Vir: Redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, 
15.11.2013) 
datum vpisa subjekta 
v sodni register:     

18.5.2004 

matična številka:     1953524000 
davčna številka:     SI87430401 
firma: EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje  

ÖKO-PARK Kft. Lendva, kozhasznu vallalat 
skrajšana firma: EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva 
sedež: Lendava 
poslovni naslov: Lendava, Glavna ulica 109, 9220 Lendava - Lendva 
pravnoorganizacijska 
oblika: 

Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o. 

osnovni kapital: 509.356,30 EUR 
Upravljanje JP Svet družbenic; Ivan Markoja; predsednik 
Organi JP Nadzorni svet: mag. Sabina Sobočan, predsednica 

Skupščina JP; Rozina Nemec, predsednica 
Vrsta zastopnika: Direktor:  Jožef Gerenčer 
Ustanovitelj:  Občina Lendava 
Lastništvo:  81,5479 % Občina Lendava 

6,4519 % Občina Črenšovci 
0,9018 % Občina Kobilje 
1,1601 % Občina Dobrovnik 
5,1653 % Občina Turnišče 
2,5478 % Občina Odranci 
2,2252 % Občina Velika Polana 

 
Naziv:  EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje  

ÖKO-PARK Kft. Lendava, közhásznú vállalat  
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Sedež:  Glavna ulica 109, 9220 Lendava 
Direktor:  Jožef Gerenčer  
 
Matična štev.:  1953524000 
Davčna štev.:  SI 87430401 
 
Pravno organizacijska oblika:   družba z omejeno odgovornostjo 
Standardna klasifikacija dejavnosti:  36.000  

(zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode) 
  
Osnovni kapital: 509.356,30 EUR 
Ustanovni kapital:     8.763,00 EUR 
Vpis dokapitalizacije v višini 100.000,00 EUR dne 09.01.2008. 
Vpis dokapitalizacije v višini   50.000,00 EUR dne 16.05.2008. 
Vpis dokapitalizacije v višini   50.000,00 EUR dne 17.03.2009. 
Vpis dokapitalizacije v višini 107.960,00 EUR dne 13.02.2013 
Vpis dokapitalizacije v višini 192.633,30 EUR dne 15.03.2016 
 
Dejavnosti družbe (iz sodnega registra): 

- Glavna dejavnost:  36.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode 
- Druge dejavnosti:  42.110 Gradnja cest 

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 

 
Eko-park je javno podjetje, ustanovljeno za opravljanje dejavnosti GJS s področja varstva 
okolja na območju občine Lendava. 
 
Poslanstvo družbe:  Učinkovito izvajanje gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, 
vzdrževanje cest in javnih površin. 
 
Javno podjetje – izvajalec gospodarskih javnih služb Občine Lendava (sklep občinskega sveta 
št. 032-0084/2006-ba, 2. seja z dne 22.12.2006) ter na podlagi sprejetih občinskih odlokov 
izvajalec GJS oskrbe s pitno vodo v občinah : Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Odranci in 
Turnišče.  
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3. POROČILO O DEJAVNOSTIH PODJETJA PO SM 
 
Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva je bil ustanovljen za izvajanje dejavnosti 
obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Poleg izvajanja del na področju 
obveznih GJS varstva okolja (vodovod, kanalizacija, odpadki, ceste in javne površine), 
podjetje del kapacitet namenja tudi za izvajanje tržne dejavnosti. 
 
Zaradi transparentnosti poslovanja podjetje izvajanje dejavnosti ter prihodke in 
odhodke iz naslova poslovanja vodi po posameznih stroškovnih mestih. Na podlagi 
Pravilnika o organiziranju in vodenju SM smo v letu 2020 poslovanje organizirali in 
vodili po sledečih SM: 
 

Šifra Naziv stroškovnega mesta 
108 Javne površine Kobilje 
109 Javne površine Dobrovnik 
110 Javne površine  
111 Trg 
112 Športni park Lendava 
120 JP ceste 
131 Delo v splošno korist - obsojenci  
141 Javna dela  
223 GJS Kanalizacija odvajanje 
224 GJS čiščenje ČN Hotiza 
225 GJS čiščenje ČN Lendava 
226 Kanalizacija MKČN 
230 GJS Vodovod - sistem A (vodarina) 
231 GJS Vodovod Občina Lendava 
232 GJS Vodovod Občina Odranci 
233 GJS Vodovod Občina Črenšovci 
234 GJS Vodovod Občina Kobilje 
235 GJS Vodovod Občina Dobrovnik 
236 GJS Vodovod Občina Turnišče 
237 GJS Vodovod Občina Velika Polana 
320 Splošni stroški 
321 Poslovni prostor TLP 10 
410 GJS Zbiranje in odvoz odpadkov 
412 GJS Odlaganje in obdelava odpadkov 
500 Pogrebna dejavnost 
510 Upravljanje pokopališč 
511 Pokopališče Čentiba 
512 Pokopališče Dolga Vas 
513 Pokopališče Genterovci 
514 Pokopališče Kamovci 
515 Pokopališče Lendava 
516 Pokopališče Mostje 
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517 Pokopališče Radmožanci 
518 Pokopališče Petišovci 
519 Pokopališče Kapca 
520 Pokopališče Gaberje 
521 Pokopališče Dolina 
522 Pokopališče Gornji Lakoš 
523 Pokopališče Dolnji Lakoš 
524 Pokopališče Kot 
525 Mestna skupnost Lendava-najem  grobnih mest 
600 Občina Dobrovnik – 24 urna dežurna služba 
601 Občina Lendava – 24 urna dežurna služba 

  

3.1.1. Javne zelene površine   
 
Tekoča vzdrževalna dela na JP je podjetje izvajalo tudi na območju občin Dobrovnik 
in Kobilje. 
 
V letu 2020 smo na področju vzdrževanja javnih zelenih površin izvajali naslednja   
dela: 

- košnja ter vzdrževanje javnih zelenih površin v mestu Lendava in KS-ih 
- vzdrževanje in zasaditev okrasnih dreves in grmovnic 
- upravljanje in urejanje športnih parkov 

 

Dela na javnih površinah so bila razdeljena v posamezna prioritetna območja, kar 
pomeni različni standard izvajanja del po posameznih prioritetnih območjih. 
Vzdrževalna dela so opravili delavci podjetja (delavci v rednem delovnem razmerju, 
javni delavci in delavci VDC) ročno in/ali ob podpori strojnih del. Na podlagi zahtev KS-
i smo v mesecih junij in julij povečali frekvenco vzdrževalnih del v KS-ih.  

Vzdrževalna dela na javnih površinah je podjetje v letu 2020 izvajalo na podlagi 
Pogodbe o vzdrževanju javnih zelenih površin na območju občine Lendava v letu 2020 
ter na podlagi Pogodbe o vzdrževanju »športnega centra Lendava« pri DOŠ I Lendava. 

Glede pogodbenih razmerij je v letu 2020 prišlo do spremembe in sicer, da vzdrževanje 
ŠP Lendava (igrišče NK Nafta), ni bilo več sestavni del Pogodbe o vzdrževanju JP, 
temveč je bila za ta dela sklenjena neposredna pogodba z NK Nafta 1903.   

Podjetje je že iz prejšnjih let razpolagalo s strojno opremo za izvajanje del, tako da v 
letu 2020 večjih nabav opreme za izvajanje del ni bilo. Je pa podjetje tudi v letu 2020 
delno obnavljalo opremo z manjšimi stroji (kosilnice, pobiralec trave)…, za kar so bila 
namenjena sredstva v višini cca 18.000 EUR. Med temi je večja nabava bila za potrebe 
vzdrževanja JP in sicer nabava »kosilnice raiderja«. Nabave je podjetje financiralo 
delno iz najetega posojila in iz lastnih sredstev.  
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3.1.2. Tekoče vzdrževanje cest 
 
V začetku leta 2019 je Občina Lendava sprejela Odlok o rednem tekočem vzdrževanju 
cest, s čimer je ta dejavnost definirana kot GJS. Na podlagi odloka ter na podlagi 
predhodnega preverjanja cen sta JP in občina Lendava sklenila Pogodbo o rednem 
tekočem vzdrževanju občinskih cest. Pogodba je sklenjena za obdobje 4 ih let v skupni 
vrednosti 2 mio EUR. 

V letu 2020 je podjetje na področju tekočega vzdrževanja cest izvajalo naslednja 
dela: 

- sanacija cest in hudournikov 
- popravilo bankin 
- nadzor nad cestami - pregledniška služba 
- popravilo, zamenjava in postavitev prometne signalizacije 
- koordinacija, nadzor in izvajanje zimske službe 
- košnja bankin 
- košnja obcestnega sveta 

 

Na podlagi letnega programa vzdrževanja cest so bila predvidena vzdrževalna dela v 
vrednosti 443.456,90 € brez DDV, do 31.12.2020 so bila realizirana dela v vrednosti 
384.304 € brez DDV. 
 
Pregled planiranih in izvedenih del 01.01.do 31.12.2020 

 
 
 
 

 

Zap. 
št.

Opis Enota
Planirana količina 

/letna
Cena EUR

Planirana vrednost
 brez DDV

Izvedeno
(1.1.2020 - 31.12.2020)

Vrednost izvedenih del
(1.1.2020 - 31.12.2020)

OSTANEK EUR
Planirano - izvedeno

Redni, občasni in izredni pregledi v skladu z pravilnikom ur 960 19,000 18.240,00 932 17.708,00 532,00
Čiščenje vozišča - strojno ur 192 45,000 8.640,00 161 7.245,00 1.395,00
Izkop in čiščenje jarkov (strojno in ročno) m1 2.100 16.853,50 1.489 13.394,06 3.459,44
Čiščenje koritnic, muld in kanalet koritnica-ročno m1 2.000 0,290 580,00 2.204 639,16 -59,16
Košnja trave v cestnem svetu - strojno m2 1.586.229 102.898,32 1.465.603 95.099,36 7.798,96
Čiščenje, košnja brežin nadvozov m2 81.508 0,110 8.965,88 81.508,96 8.965,99 -0,11
Obsekovanje rastlinja-strojno km 6 382,000 2.292,00 5,18 1.978,76 313,24
Popravilo bankin - strojno in ročno m1 8.800 11.332,88 10.440,00 14.759,55 -3.426,67
Krpanje udarnih jam s hladno maso ročno ton 8 575,000 4.600,00 5,74 3.300,50 1.299,50
Krpanje gramoznih vozišč brez dobave materiala - strojno km 10 71,000 710,00 30,81 2.187,51 -1.477,51
Obnova talnih označb 23.725,00 33.479,51 -9.754,51
Menjava prometnih znakov kom 105 8.281,00 73,00 5.733,00 2.548,00
Zimska služba 185.190,50 29.843,11 155.347,39
Ostala dela 51.147,82 149.970,95 -98.823,13

Skupaj planirana 
dela

brez DDV 443.456,90
Skupaj izvedena dela

 brez DDV 384.304,46
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Vzdrževanje cest 

 

3.2 Trg 
 
Poleg izvajanja del na javnih površinah v lasti Občine Lendava oziroma krajevnih 
skupnosti je podjetje v letu 2020 izvajalo tudi razna vzdrževalna dela na trgu in sicer: 
 

- razna vzdrževalna dela za fizične osebe kot so strojne košnje ter odstranitev 
okrasnih dreves 

- vzdrževanje zelenih površin za podjetja (Lek, hotel Lipa…) 
- izvajanje zimske službe za podjetja (Lek, Mol, Elektro…) ter pri TC Lidl, Špar, 

Mercator in Ledava. 
 
Največja tržna kupca podjetja sta v letu 2020 bila ISS (kompleks Leka) ter Terme 
Lendava. 
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3.3 Javna dela 
 
Tudi v letu 2020 se je podjetje na podlagi Pogodbe o izvajanju programa javnih del 
med Zavodom za zaposlovanjem, Občino Lendava ter Eko-parkom d.o.o. Lendava 
vključilo v program izvajanja javnih del. Na podlagi kriterijev Zavoda za zaposlovanje 
je v program javnih del bilo vključenih 8 brezposelnih oseb.  
 
Javna dela so se izvajala 12 in 8 mesecev. Javni delavci so v skladu s programom JD 
bili vključeni v vzdrževalna dela na javnih površinah. Tudi v letu 2020 je bila težava 
izbora JD podobna, kot je to bilo v preteklih letih, in sicer je večina brezposelnih oseb 
po kriterijih zavoda neprimernih za dela na JP. Prav tako je bila tudi v letu 2020 
prisotna problematika odsotnosti izvajalcev JD zaradi bolezni, tako da je 
podjetje večino časa dejansko razpolagalo le 5-6 javnimi delavci. 
 
Pri zaposlitvi javnih delavcev je podjetje moralo prvenstveno upoštevati pogoje zavoda 
za zaposlovanje, v podjetju pa smo poskušali poleg ostalih pogojev upoštevati tudi 
kriterij, da so bili delavci izbrani z območja celotne občine.  
 

3.4 Dela v splošno korist 
 
V ta program so se vključevale osebe, ki so prejele od sodišča denarno kazen za 
manjše prekrške ter le-to zaradi težkega materialnega stanja niso bili zmožni plačati.  
 
V letu 2020 sta v program dela za splošno korist bili vključeni dve osebi.  
 

3.5 Vodovod in kanalizacija 
 
Upravljanje in vzdrževanje vodovoda - sistem A ter vzdrževanje kanalizacijskega 
omrežja v Občini Lendava  in naselju Hotiza je podjetje v letu 2020 izvajalo na podlagi 
Programov izvajanja GJS oskrba s pitno vodo za obdobje 2018-2021 ter Programa 
izvajanja GJS odvajanje odpadnih in meteornih voda na območju občine Lendava za 
obdobje 2018-2021. 
  
Podrobnejša poročila o izvajanju GJS vodovod in kanalizacija so Priloge št. 1,2 
in 3  
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Vzdrževanje vodovoda 

 

 



 
EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva 

 

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020                                                                        Pripravil: Jožef Gerenčer                     

14 

 

Vzdrževanje kanalizacije 
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3.7 Zbiranje in prevoz odpadkov 
 
Eko-park d.o.o. je z izvajanjem GJS zbiranje in prevoz odpadkov pričel v letu 2012. V 
letu 2020 je podjetje uspešno nadaljevalo z izvajanjem te dejavnosti po že utečenem 
načinu. Tudi v letu 2020 se je  izvajala aktivnost zbiranja in odvoza odpadkov od 
nenaseljenih objektov. Zbiranje in odvoz odpadkov v letu 2020 je podjetje izvajalo na 
podlagi programa izvajanja GJS zbiranje in prevoz odpadkov na območju občine 
Lendava za leto 2020 ter v skladu z Odlokom in Tehničnim pravilnikom o zbiranju in 
prevozu odpadkov na območju Občine Lendava (Ul RS št. 60/13). 
 
Podrobnejša poročila o izvajanju GJS zbiranje in prevoz odpadkov je Priloga št. 
4  
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3.8 Obdelava in odlaganje odpadkov 
 
Eko-park d.o.o. je z izvajalcem GJS v začetku leta 2014 sklenil Pogodbo o izvajanju 
storitev zaračunavanja storitev za GJS obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, 
storitev za GJS odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
in storitev zaračunavanja obdelave BIO odpadkov na območju Občine Lendava. 
 
Eko-park d.o.o. uporabnikom storitev zaračunava mesečno, na podlagi obračuna, ki 
ga pripravi izvajalec GJS in po cenah, ki so potrjene s strani izvajalca GJS. 
 
Za izvajanje zaračunavanja storitev, ki obsega obračun storitev, pripravo in izdajo 
položnic ter vodenje knjigovodstva Eko-parku d.o.o. pripada nadomestilo po kom 
poslane položnice. Računi se JP Cerop d.o.o. plačujejo na podlagi plačane realizacije 
s strani uporabnikov. 
  
3.9 Upravljanje in vzdrževanje pokopališč 
 
Upravljanje in vzdrževanje pokopališč je potekalo po enakem režimu kot v letu 2019. 
Izvajale so se naslednje aktivnosti: 
 
- vzdrževanje pokopališč (košnja trave, urejanje okrasnih dreves….) 
- vodenje katastra grobov in fakturiranje storitev 
- izvedeno je bilo nekaj investicijsko vzdrževalnih del na pokopališčih v Lendavi, 

Petišovcih  in Čentibi 
 
V letu 2020 je podjetje dejavnost vzdrževanja pokopališč na podlagi izraženega 
interesa s strani KS-i začelo izvajali tudi na pokopališčih Dolnji in Gornji Lakoš. 
 
3.10 Pogrebna dejavnost 
 
Z izvajanjem pogrebne dejavnosti je podjetje pričelo sredi leta 2019. Za izvajanje 
dejavnosti je podjetje nabavilo vso potrebno opremo ter oblikovalo posebno ekipo, ki 
to dejavnost izvaja. 
 
Podjetje je tudi s strani Občin Lendava in Dobrovnik imenovano za izvajalca 24 urne 
dežurne službe. Izvajanje te službe je v letu 2020 močno upadlo, zaradi imenovanja 
Komunale MS za izvajalca te službe na območju občine Murska Sobota, kamor 
spadajo tudi vsi pokojniki, ki so umrli v splošni bolnišnici Rakičan. 
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Pregled izvedenih pogrebov 1.1 do 31.12.2020 po občinah in vrstah pogrebov 
 
Opis storitve Količina 
Pogrebi Občina Lendava skupaj 129 
Pogrebi Občina Dobrovnik skupaj 20 
Pogrebi Občina Turnišče 2 
Skupaj  151 
Število klasičnih pogrebov 50 
Število žarnih pogrebov 101 
Število pokojnikov, ki so umrli doma 24 
Število pokojnikov , ki so umrli v bolnišnici Rakičan 87 
Število pokojnikov umrlih drugje 40 

 
V letu 2020 je bilo izvedenih 151 pogrebov, od tega 129 na območju občine Lendava, 
20 na območju občine Dobrovnik ter 2 na območju Občine Turnišče. 
 
Med pogrebi prevladujejo žarni pogrebi, saj je bilo leta 2020 101 žarnih pogrebov in 
50 klasičnih pogrebov s krstami.  
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4. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020 

4.1 Izkaz poslovnega izida 
 
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V DAVČNEM OBDOBJU OD 01.01. DO 31.12.2020 
 

 BILANČNA POSTAVKA LETO 2020 LETO 2019 

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE  3.387.053,75 3,333.671,48 

I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu  3.386.964,70 3,333.671,48 

1. 
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen 
najemnin 

3.386.964,70 3,333.671,48 

B. 
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

0 0 

C. 
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 
IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

0 0 

Č. 
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE 
STORITVE 

0 0 

D. 
SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, 
KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO 
POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI 

0 0 

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 52.613,15 13.975,78 

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA  3.439.666,90 3,347.647,26 

G. POSLOVNI ODHODKI  3.423.988,46 3,311.338,25 
I. Stroški blaga, materiala in storitev  2.125.946,46 2,086.776,86 
2. Stroški porabljenega materiala  395.046,03 388.454,57 

  a) stroški materiala 189.959,05 179.132,50 
  b) stroški energije 176.092,03 181.764,58 
  c) drugi stroški materiala 28.994,95 27.557,49 

3. Stroški storitev  1.730.811,38 1,697.470,63 
  a) transportne storitve 41.865,86 58.216,51 

  b) najemnine 712.816,63 737.276,47 
  c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 1.079,95 2.250,08 
  č) drugi stroški storitev 975.048,94 899.727,57 

II. Stroški dela  956.522,88 890.597,22 
1. Stroški plač 690.304,49 656.328,89 
2. Stroški pokojninskih zavarovanj 62.605,04 59.632,77 
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 54.151,85 52.593,29 
4. Drugi stroški dela 149.461,50 122.042,27 

III. Odpisi vrednosti  176.956,46 166.911,07 
1. Amortizacija  164.496,21 139.891,55 

2. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 

178,40 0 
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Nadaljevanje tabele s predhodne strani 
 

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 12.281,85 27.019,52 
IV. Drugi poslovni odhodki  173.526,66 167.053,10 
1. Rezervacije 0 0 
2. Drugi stroški 173.562,66 167.053,10 

H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA 6.678,44 36.309,01 
I. IZGUBA IZ POSLOVANJA  0 0 
J. FINANČNI PRIHODKI  3.217,90 3.102,05 

  Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III) 3.217,90 3.102,05 
II. Finančni prihodki iz danih posojil 0 0 
2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 0 0 

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  3.217,90 3.102,05 
2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 3.217,90 3.102,05 

K. FINANČNI ODHODKI 13.793,27 13.863,24 
  Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.) 0 0 

II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  13.774,85 13.842,09 
2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 13.774,85 13.842,09 

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti  18,42 21,15 
3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 18,42 21,15 

L. DRUGI PRIHODKI 99.559,90 74.314,53 
II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki  99.559,90 74.314,53 

M. DRUGI ODHODKI 254,94 403,30 
N. CELOTNI DOBIČEK  95.408,03 99.459,05 
O. CELOTNA IZGUBA  0 0 
P. DAVEK IZ DOBIČKA 14.474,07 517,63 
R. ODLOŽENI DAVKI 0 0 
S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 80.933,96 98.947,42 
Š. ČISTA  IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA  0 0 

  
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA 
PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM 
OBDOBJU (na dve decimalki) 

39 37,07 

  ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 12 12 

 
Družba vodi računovodstvo v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi za 
gospodarske družbe. Poslovno leto je enako koledarskemu letu. Pri izdelavi 
računovodskih izkazov so upoštevana določila Slovenskih računovodskih standardov. 
Pri vodenju računovodskih knjig so upoštevana določila Zakona o preglednosti 
finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1, Uradni 
list RS 33/11). Popravkov vrednosti za obratna sredstva podjetje ni oblikovalo. Lastnih 
poslovnih deležev podjetje nima. 
 
Čisti dobiček poslovnega leta znaša 80.933,96 €, kar predstavlja 2,9% dosežene 
realizacije v poslovnem letu 2020, oziroma za 0,05 % realizacije manj kot v letu 2019. 
Dobiček predstavlja pričakovano višino akumulacije za dejavnost in organizacijsko 
obliko podjetja. Zmanjšanje dobička je predvsem na račun odloženih prejetih prihodkov 
za dejavnosti, ki bodo realizirane v letu 2021.  
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V strukturi prihodkov GJS predstavljajo  cca 90 %.  
 
Tudi v letu 2020 je podjetje nadaljevalo z zniževanjem poslovno nepotrebnih stroškov 
ter z dodatnim izvajanjem nekaterih dejavnosti, ki so jih za podjetje delno ali v celoti 
izvajali zunanji izvajalci.  
 
V letu 2020 je podjetje ustvarilo iz poslovanja za 53.293,22 EUR več prihodkov kot v 
letu 2019. Večanje prihodkov je predvsem posledica večje realizacije na SM 
vzdrževanje občinskih cest, pogrebne dejavnosti in višjih prihodkov iz naslova tržnih 
dejavnosti. 
 
Poslovni odhodki so glede na preteklo leto v letu 2020 višji za 112.650,21 EUR. 
Povečali so se predvsem stroški dela in storitev iz že prej omenjenih razlogov ter 
stroški amortizacije, kot posledice vlaganj v osnovna sredstva v letu 2019 in 2020. 
Ostali odhodki so večinoma v okvirih iz leta 2019. 
 
Višji znesek davka na dobiček je posledica uveljavljanja manjše olajšave za 
investiranje v letu 2020, in sicer v višini 16.526,54 EUR, medtem ko je le-ta v letu 2019 
znašala 125.656,98 EUR. 
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4.2 Bilanca stanja 

 
BILANCA STANJA na dan 31.12.2020 

  Bilančna postavka Leto 2020 Leto 2019 
Indeks 
20/19 

  SREDSTVA 2.911.942,47 2,648.795,01 1,10 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA  1.200.240,39 1,251.712,44 0,96 

I. 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 4.868,72 3.370,32 1,44 

1. Neopredmetena sredstva 4.868,72 3.370,32 1,44 
  č) Druga neopredmetena sredstva 4.868,72 3.370,32 1,44 

II. Opredmetena osnovna sredstva  1.195.371,67 1,248.342,12 0,96 
1. Zemljišča  121.920,96 115.164,50 1,06 
2. Zgradbe  607.910,46 575.841,78 1,06 

4. 
Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga 
opredmetena osnovna sredstva 465.540,25 557.335,84 0,84 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA  1.641.065,05 1,331.154,53 1,23 

II. Zaloge 65.388,81 57.772,70 1,13 
1. Material 65.388,81 57.772,70 1,13 

III. Kratkoročne finančne naložbe  0 0 0 
2. Kratkoročna posojila  0 0 0 

  b) Druga kratkoročna posojila 0 0 0 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve  876.156,33 852.552,40 1,03 
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 822.512,74 783.885,95 1,05 
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 53.643,59 68.666,45 0,78 

V. Denarna sredstva 699.519,91 420.829,43 1,66 

C. 
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 70.637,03 65.928,04 1,07 

  Zunajbilančna sredstva 41.010,62 53.745,22 0,76 
  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   2.911.942,47 2,648.795,01 1,10 

A. KAPITAL 1.355.816,78 1,274.157,03 1,06 
I. Vpoklicani kapital  509.356,30 509.356,30 1,00 
1. Osnovni kapital 509.356,30 509.356,30 1,00 
II. Kapitalske rezerve 133.366,70 133.366,70 1,00 

III. Rezerve iz dobička 40.774,63 36.727,63 1,11 
1. Zakonske rezerve  40.774,63 36.727,63 1,11 

V. Preneseni čisti dobiček  595.432,19 501.401,77 1,19 
VII. Čisti dobiček poslovnega leta 76.886,96 93.304,63 0,82 

B. 
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 195.187,00 133.622,03 1,46 

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 5.935,03 0,00 
B DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 364.037,72 452.701,20 0,80 
i Dolgoročne finančne obveznosti 364.037,72 452.701,20 0,80 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  939.216,97 788.314,75 1,19 
II. Kratkoročne finančne obveznosti  131.132,22 132.558,59 0,99 
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 131.132,22 132.558,59 0,99 



 
EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva 

 

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020                                                                        Pripravil: Jožef Gerenčer                     

22 

Nadaljevanje tabele s predhodne strani 
 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 808.084,75 655.756,16 1,23 
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 472.281,38 382.905,21 1,23 
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 335.803,37 272.850,95 1,23 

   Zunajbilančne obveznosti 41.010,62 53.745,22 0,76 
 

 
Sredstva podjetja so se v letu 2020 zvišala za 263.147,46 EUR, predvsem kot 
posledica povišanja likvidnih-denarnih sredstev (za 278.690,87). Pri tem so se 
dolgoročna sredstva zmanjšala  v primerjavi z letom 2019 za 51.472,05 EUR, 
predvsem na račun odpisov vrednosti OS, kratkoročna sredstva pa povečala, kot že 
rečeno zaradi povečanja denarnih sredstev. 
 
Obveznosti do virov sredstev so se v primerjavi z letom 2019 povečale za 262.421,67 
EUR, pretežno iz naslova povečanja kratkoročnih obveznosti (150.902,22 EUR) ter 
ustvarjenega čistega dobička.   

5. PREGLED POSLOVANJA PO SM  
 

5.1 Pregled prihodkov in odhodkov po SM 
 
Pregled prihodkov in odhodkov po posameznih SM ter izkaz izida po posameznih SM 
je priloga 5 Poslovnega poročila. 
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5.2 Razdelitev stroškov splošnih služb 
 
Stroški, ki se jim ob nastanku ne da določiti SM, se knjižijo na SM 320 splošni stroški. 
Na to SM se knjižijo tudi OD zaposlenih, ki niso neposredno razporejeni na določena 
SM. Ti stroški (tudi prihodki tega SM) se na koncu obračunskega obdobja knjižijo v 
breme posameznih SM, kot je prikazano v spodnji tabeli. 
 
Pri delitvi splošnih stroškov smo v skladu s priporočili računskega sodišča upoštevali 
kriterij višine deleža neposrednih stroškov posameznih SM ter potrebno angažiranost 
glede posameznega SM (število dokumentov….).  
 
Delež splošnih stroškov, ki gre v breme SM posameznih občin (omrežnina), smo po 
posameznih občinah razdelili glede na delež omrežnine posamezne občine, glede na 
skupni znesek omrežnine. 
  
 
Delitev splošnih stroškov po SM 
 

SM Naziv SM 
% splošnih 

stroškov 
skupaj 

% splošnih 
stroškov omrežnine 

po občinah 
110 Javne površine (ZP in ceste) 5  
111 Trg 5  
120  Ceste  8  
230 Vodovod GJS  42  

 Omrežnina skupaj 10  
231 Občina Lendava  67,28 
232  Občina Odranci  2,96 
233 Občina Črenšovci  11,52 
234  Občina Kobilje  2,03 
235 Občina Dobrovnik  8,78 
236 Občina Turnišče  7,44 
223 Kanalizacija GJS 8  
224 ČN Hotiza 1  
410 Zbiranje in prevoz odpadkov 

GJS 
15  

500 Pogrebništvo 3,5  
510 Vzdrževanje pokopališč-skupaj 2,5  

 Skupaj 100  
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5.3 Dobiček 
 
Gibanje dobička v zadnjih dveh letih  
 

Dobiček Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 
Bruto dobiček 70.476,17 99.459,05 95.408,03 

Davek iz dobička 5.200,52 517,63 14.474,07 
Čisti dobiček 65.275,65 98.941,42 80.933,96 

Zakonske rezerve 3.263,78 4.911,00 4.047,00 
Čisti dobiček 

poslovnega leta 62.011,87 94.030,42 76.886,96 

 
 
Poraba nerazporejenega čistega dobička za poslovno leto 2020.  
 
V skladu z družbeno pogodbo podjetje dobiček v celoti namenja razvoju dejavnosti v 
smislu nabave OS, DI….. 
 

6. KADRI 
 
V letu 2020 je bilo v podjetju  35 zaposlenih, od tega 28 redno zaposlenih ter v sezoni 
še 7 oseb za določen čas.  
 
Število redno zaposlenih v letu 2020  je v primerjavi z letom 2019 ostalo enako. 
 
Poleg redno zaposlenih je podjetje v letu 2020 koristilo zunanje storitve računovodstva 
in notranjega kontrolorja za kvaliteto pitne vode. 
 
 
 
 
Pripravil: 
Gerenčer Jožef 
 
 
 
 
 
 


