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Elektronsko poslovanje komunalnih podjetij
Magistrsko delo opisuje problem uporabnikovega dostopa do informacij. Za izboljšanje
komunikacije med komunalnim podjetjem in uporabnikom bi bilo smotrno uvesti
dodatne komunikacijske kanale, ki uporabnikom ponujajo vpogled v uporabniške
podatke in podajajo odgovore na vprašanja. Za čim bolj avtomatizirano posredovanje
informacij, morajo komunalna podjetja dvigniti kakovost logistične podpore in s tem
kvaliteto njihovih storitev.

Uporabniki komunalnih storitev smo pri dostopu do podatkov časovno omejeni, saj
ima komunalno podjetje določene uradne ure. V času uradnih ur smo lahko odsotni,
zato se moramo s komunalnim podjetjem uskladiti, da bi prišli do želenih informacij ob
pravem času in na pravem mestu. Vožnja do komunalnega podjetja je za zaposlene v
drugih regijah okoljsko in časovno zamudna.

Rešitev vidimo predvsem v načinih, ki bi uporabniku omogočala dostop do informacij in
rešitev aktivnosti kjerkoli in kadarkoli. Z uvedbo spletnih portalov ima uporabnik
možnost dostopa do informacij zgolj z dostopom do spleta in uporabniškimi podatki.
Uporabnik lahko nemoteno uredi aktivnosti tudi ko komunalno podjetje nima uradnih
ur.

V magistrskem delu predstavljamo infrastrukturo in različne tehnologije, ki so vir
informacij in jih spletni portal distribuira uporabniku. Z uvedbo takšnih tehnologij se
digitalizirajo tudi delovni procesi in nadzor nad delom znotraj komunalnega podjetja.
Nove tehnologije se razvijajo vsak dan, zato je uvedba takšnih tehnologij postala nujna.

Ključne besede: komunalno podjetje, gospodarska javna služba, oskrba s pitno vodo,
odvajanje odpadne vode, čiščenje odpadne vode, ravnanje z odpadki, spletni portal,
elektronsko poslovanje, geografski informacijski sistem, e-račun

E-Business in the public utility companies
The master's thesis describes the problem of the user's access to information. To
improve communication between utility companies and users, it would be wise to
introduce additional communication channels that provide users with insights into
user data and provide answers to questions. In order to maximize the automated
functioning of information delivery, utility companies need to raise quality logistics
support and thus the quality of their services.

The users of utility services are limited in time to access data, as the utility company
has certain official hours. During office hours we may be absent, so we have to
coordinate with utility companies to get the desired information at the right time and
in the right place. For employees in other regions, driving to the public utility company
is environmentally and time-consuming.

We see the solution primarily in ways that would allow the user to access information
and solutions to activities anywhere and anytime. With the introduction of web
portals, the user has the possibility to access information only with access to the
Internet and user data. The user can edit the activities smoothly even when the utility
company has no official hours.

In the master's thesis we present the infrastructure and various technologies that are
the source of information and distributed by the web portal to the user. The
introduction of such technologies also digitizes work processes and supervision of
work within a communal enterprise. New technologies are developing every day, and
the introduction of such technologies has become necessary.

Keywords: public utility company, public utility service, drinking water supply, waste
water drainage, waste water treatment, waste management, web portal, e-business,
geographic information system, e-invoice
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Seznam okrajšav
AJPES

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

AMR

Automatic meter reading

B2B

Business to Business

B2C

Business to Consumer

BIO

Biološki odpadki ali biorazgradljivi odpadki oz. organski odpadki

C2C

Consumer to Consumer

DDV

Davek na dodano vrednost

DOS

Disk operating system

EMB

Embalaža, plastična in kovinska embalaža oz. odpadna embalaža

EP

Evropski Parlament

ePRS

Poslovni register Slovenije

FDX

Full-duplex

FTP

File Transfer Protocol

G2B

Government to Business

G2C

Government to Consumer

G2G

Government to Government

GIS

Geografski informacijski sistem

GJI

Gospodarski javna infrastruktura

GJS

Gospodarska javna služba

GPRS

General Packet Radio Service

GPS

Global Positioning System

GSM

Global System for Mobile communication

GURS

Geodetska uprava Republike Slovenije

HDX

Half-duplex

HSDPA

High Speed Downlink Packet Access

HSUPA

High Speed Uplink Packet Access

HTTP

HyperText Transfer Protocol

IoT

Internet of Things

IRC

Internet Relay Chat
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Informacijska tehnologija

kHz

Kilohertz

LTE

Long-Term Evolution

MBUS

Meter-Bus

MEDO

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja

MKČN

Mala komunalna čistilna naprava

MKO

Ostanek komunalnih odpadkov oz. mešani komunalni odpadki

MOP

Ministrstvo za okolje in prostor

OS

Operacijski sistem

PAP

Papir oz. papirna embalaža

PAYT

Pay-As-You-Throw ali plačaj kolikor odložiš

PDA

Personal digital assistant

PDF

Portable Document Format

PE

Populacijski ekvivalent

PISO

Prostorski informacijski sistem občin

QR

Quick Response

RFID

Radio Frequency IDentification ali radiofrekvenčna identifikacija

RIP

Računalniška izmenjava podatkov

RS

Republika Slovenija

SDD

SEPA Direct Debit

SEPA

Single Euro Payments Area

SSKJ

Slovar slovenskega knjižnega jezika

STE

Steklo oz. steklena embalaža

UPB

Uradno prečiščeno besedilo

UPN

Univerzalni plačilni nalog

WWW

World Wide Web

XML

Extensible Markup Language

ZEPEP

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu

ZVDAGA

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

ZVO

Zakon o varstvu okolja

ZVOP-1

Zakon o varstvu osebnih podatkov
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Uvod
Sodobno življenje in z njim internet nam prinašata vrsto novih storitev, ki jih lahko
opravljamo iz domačega ''naslonjača''. Tako lahko preko spleta nakupujemo, urejamo
bančne zadeve, plačujemo položnice, podaljšamo zavarovanja avtomobila in
podaljšamo veljavnost vozniškega dovoljenja, ter še vrsto drugih aktivnosti, pri katerih
smo se še nekaj let nazaj morali odpraviti od doma, da smo jih lahko opravili. Za takšno
početje je bil potreben čas, saj je bilo potrebno upoštevati uradne ure, ki so jih imele
bančne poslovalnice, da smo uredili, kar smo želeli. Kot uporabniki storitev smo tukaj
videli predvsem problem s časovno omejitvijo uradnih ur, saj smo bili v tistem času
zadržani, bančne poslovalnice pa so videle problem predvsem v nezmožnosti
prilagoditve vsem uporabnikom bančnih storitev. Sedaj za takšno aktivnost
potrebujemo le dostop do svetovnega spleta, ustrezen certifikat za identifikacijo in v
nekaj minutah imamo aktivnost že urejeno in se lahko posvetimo čemu drugem.

Problem dostopa do informacij ali dostopa do lokacije institucije nam prinaša sedanji
tempo življenja, ki od nas nemalokrat zahteva, da smo odsotni ravno v času, ko ima
ustanova, katero bi morali obiskati, uradne ure. To se lahko zgodi pri vseh ustanovah s
katerimi imamo opravka. Ena izmed takšnih ustanov je tudi komunalno podjetje, ki
prebivalstvo oskrbuje s pitno vodo, odvaža odpadke, odvaja padavinske vode… Tudi v
primeru, da želimo na komunalnem podjetju opraviti kakšno aktivnost, se nam pojavlja
isti problem s prostim časom, ki smo ga omenili v prvem odstavku. Lahko smo zadržani
v službi, šoli, fakulteti oz. na kakšnem drugem pomembnem kraju, ki je od
komunalnega podjetja lahko oddaljen tudi več 10 kilometrov.

Zato se v sedanjem času čedalje bolj sprašujemo, katere aktivnosti, ki bi jih morali
izvesti na komunalnem podjetju, sploh lahko opravimo preko spleta. Običajno je teh
storitev zelo malo, ali pa jih sploh ni. V primeru, da bi lahko kakšno storitev opravili
preko spleta (npr. oddaja odčitka vodomera ali poizvedba o predvidenem stanju
vodomera) bi to lahko izvedli kadar imamo čas, npr. v večernem času, ko so v pisarnah,
kjer se izvajajo uradne ure, že ugasnjene luči.
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1 Metoda
1.1 Opredelitev oz. opis problema, ki je predmet raziskovanja
Osnovni problem oz. predmet raziskovanja magistrske naloge je časovna nedostopnost
do informacij, ki jih želijo ali potrebujejo uporabniki komunalnih storitev. Lahko bi ga
opredelili tudi kot komunikacijski problem, če uporabnikom niso vselej na voljo
informacije, ki jih potrebujejo. Vsled tega, bomo v magistrskem delu raziskali področje
komunalnega gospodarstva, ki svoje uporabnike oskrbuje s pitno vodo, odvaža
odpadke in skrbi za odvajanje padavinskih voda. Uporabniki teh storitev smo skladno z
Občinskimi Odloki vsi, ki prebivamo na določenem območju, ki ga pokriva določeno
komunalno podjetje. Zato moramo vsi uporabniki občasno urediti kakšno aktivnost na
komunalnem podjetju, pa naj bo to le kakšna malenkost, kot je oddaja stanja
vodomera oz. nejasnost v zvezi s poračunom porabe ali odvozom odpadkov. Skozi
magistrsko delo bomo raziskali s kakšnimi problemi se uporabniki in komunalna
podjetja srečujejo, na kakšen način so jim informacije o točno določeni aktivnosti na
voljo, ter kakšne so možne rešitve za čim širšo dostopnost do informacij tudi, ko
komunalno podjetje nima uradnih ur.

1.2 Namen in cilji raziskovalnega dela
V magistrskem delu smo si kot cilj zastavili, da ugotovimo kakšno je trenutno stanje na
področju komunalnega gospodarstva oz. gospodarskih javnih služb v primerjavi z
drugimi področji, ki prav tako skrbijo za svoje uporabnike (banke ali elektrodistribucijska podjetja). V ta namen bomo opravili raziskavo, kjer želimo ugotoviti
predvsem naslednje:
● kako sama komunalna podjetja gledajo na elektronsko poslovanje z uporabniki;
● do kakšne mere že uporabljajo tehnologije za elektronski zajem podatkov, ki so
potrebni za obračun komunalnih storitev;
● kje vidijo prednosti in pomanjkljivosti takšnega poslovanja;
● kako na elektronsko poslovanje gledajo sami uporabniki komunalnih storitev;
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● ali imajo pogosto probleme z dostopom do informacij;
● ali lokalne skupnosti že predpisujejo, da morajo uporabniki komunalnih storitev
imeti elektronski dostop do svojega uporabniškega profila.

S takšno raziskavo bomo dobili dva različna vzorca, kjer bomo lahko dobljene rezultate
primerjali med sabo. Raziskavo bomo namreč opravili s pomočjo dveh različnih
anketnih vprašalnikov: enega bodo v izpolnjevanje prejela komunalna podjetja,
drugega pa uporabniki komunalnih storitev. Primerjamo lahko rezultate o željah in
potrebah uporabnikov ter zavedanju o problematiki uvedbe določenih rešitev z vidika
komunalnih podjetij.

1.3 Teze raziskovalnega dela
Skozi magistrsko delo in ob pomoči raziskave bomo skušali potrditi ali zavreči naslednje
hipoteze:
● podatkov, ki so potrebni za obračun komunalnih storitev, je več zajetih v
elektronski kot v papirni obliki;
● uvedba možnosti elektronskega poslovanja z uporabniki komunalnih podjetij je
nujna;
● v komunalnih podjetjih se zavedajo problema časovne nedostopnosti do informacij,
ki jih želijo uporabniki komunalnih storitev;
● uporabniki čutijo zaostanek komunalnih podjetij na področju elektronskega
poslovanja v primerjavi s podjetji v drugih dejavnostih oz. z javno upravo.

1.4 Predvidene metode raziskovanja
V magistrskem delu so uporabljene naslednje metode dela in raziskovanja:
● induktivna metoda, kjer bomo na temelju posamičnih in posebnih dejstev prišli do
sklepa;
● deduktivna metoda, kjer bomo na temelju splošnih stališč prišli do sklepa;
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● metoda analize, kjer bomo raziskovali in pojasnjevali stvarnosti z razčlenjevanjem
sestavljenih miselnih stvaritev na njihove enostavnejše dele;
● metoda sinteze, kjer bomo raziskovali in pojasnjevali stvarnosti s sestavljanjem
miselnih stvaritev v sestavljene in še bolj kompleksne;
● metoda analize in sinteze, kjer bomo s pomočjo grafikonov in sinteze prikazali
obstoječe stanje in želeno stanje pridobljeno iz rezultatov raziskave;
● metoda ankete, s pomočjo katere bomo prišli do stališč in mnenj anketirancev na
področju elektronskega poslovanja komunalnih podjetij v Sloveniji.

1.5 Predpostavke in omejitve
Pred začetkom nastajanja magistrskega dela smo predpostavili, da bodo tako zaposleni
v komunalnih podjetjih, kot uporabniki komunalnih storitev pripravljeni sodelovati v
raziskavi. Kot omejitev pa lahko pričakujemo le dostopnost do nekaterih virov in
informacij, ki so internega značaja. Vnaprej že predvidevamo, da vse vrnjene ankete ne
bodo primerne za uporabo, zato je za pričakovati tudi izločitev nekega odstotka
vrnjenih anketnih vprašalnikov, saj le ti ne bodo izpolnjeni pravilno ali pa bodo ostali
prazni. To se lahko pripeti, če anketiranci napačno razumejo zastavljeno vprašanje in
posledično izberejo napačno možnost oz. odgovora sploh ne podajo.
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2 Komunalna podjetja in elektronsko poslovanje
2.1 Definicija javne službe
Lokalne javne službe delujejo na območju občin za zagotovitev komunalne
opremljenosti občine. Šmidovnik (1995, str. 125) navaja, da so se javne službe pričele
ustanavljati zaradi številnih novih dejavnosti operativnega in proizvodnega značaja.
Vlaj (1998, str. 288) navaja, da so lokalne javne službe opredeljene kot organizacije, ki
delujejo v javnem interesu z zagotavljanjem vrste storitev za prebivalstvo na
določenem ozemlju. Oblika organizacije je odvisna od države ali razmer. Lokalne javne
službe oblikujejo vsakodnevno okolje lokalnega prebivalstva in seveda tudi kakovost
njihovega življenja, saj te službe dajejo ključen prispevek lokalnemu razvoju in
zagotavljanju javnih potreb. Tudi v Ustavi Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/91) je v
139. členu zapisano, da je občina samoupravna lokalna skupnost in da območje občine
obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi
prebivalcev. V nadaljevanju je v 140. členu zapisano, da je občina pristojna za lokalne
zadeve, ki jih lahko ureja samostojno in zadevajo samo prebivalce občine.

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2) v 13. členu nalaga občinam
obvezo, da morajo biti sposobne zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in
izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom. Med pogoje, ki morajo biti zagotovljeni
je navedena tudi komunalna opremljenost občine. Komunalna opremljenost zajema:
• oskrbo s pitno vodo;
• odvajanje in čiščenje odpadnih voda;
• oskrbo z električno energijo.

V primerjavi z drugimi državami Šmidovnik (1995, str. 125) opaža, da ima pojem javna
služba največji pomen v francoski upravni ureditvi in v tistih, ki so se gradile po
francoskih vzorih. Zaposleni v teh službah so javni uslužbenci, prav tako pa financiranje
in finančno poslovanje teče na proračunski način ali pa z udeležbo proračuna in s
kontrolo, kot velja za javne finance.
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Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06-UPB1, 108/09, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15
in 30/16, v nadaljevanju ZVO-1) v 149. členu izrecno določa, kaj se šteje za lokalno
gospodarsko javno službo (v nadaljevanju GJS). Obvezne občinske GJS varstva okolja so:
• oskrba s pitno vodo;
• odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
• zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov;
• obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov;
• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
• urejanje in čiščenje javnih površin.

Slika 1: Javna služba zbiranja komunalnih odpadkov

Vir: »Nova shema ravnanja z odpadki v MO Ptuj« [Radio Ptuj], b. d.

Ker je služba javna, se v njej ne izvaja tržna dejavnost, zato 149. člen ZVO-1 določa, da
Vlada podrobneje predpiše naslednje:
• vrste dejavnosti, komunalnih odpadkov in nalog, ki se izvajajo v okviru javnih
služb;
• metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične,
vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javnih
služb.
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Viler Kovačič (2010, str. 61) navaja tri načela javnih služb varstva okolja:
• enakopravnost v smislu, da imajo vsi porabniki pravico dostopa do njih pod
načelno enakimi pogoji (kar pomeni, da mora biti javna služba na voljo
vsakomur, ter da mora biti določena enotna temeljna cena storitve, ki je enaka
vsem uporabnikom na določenem območju delovanja javne službe);
• stalnost oziroma kontinuiranost, saj se mora javna izvajati brez prekinitev, kar
pomeni, da mora delovati redno in točno, izvajalec pa je dolžan zagotoviti, da
se javna služba izvaja ne glede na stroške oziroma izgube;
• prilagodljivost v smislu prilagajanja razvoju in potrebam.

Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93) v 6. členu določa več oblik
zagotavljanja javnih služb, Viler Kovačič (2010, str. 63) pa jih razlaga bolj podrobno:
• režijski obrat (del državne uprave, kot je direkcija ali del lokalne oprave, kot je
oddelek občinske uprave);
• javni gospodarski zavod (ustanovljen s strani Vlade ali lokalne skupnosti, ki se
ustanovi v primeru neprofitnih dejavnosti);
• javno podjetje (podjetje v lasti države ali lokalne skupnosti);
• koncesije osebam zasebnega prava (izdana odločba o izbiri koncesionarja na
podlagi javnega razpisa);
• vlaganje javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

Šmidovnik (1995, str. 127) opisuje oblike javnih zavodov in javnih podjetij v nemški
ureditvi. Nemška ureditev je drugačna, saj tam ni govora o javni službi, pač pa o
storitveni

upravi

(Leistende

Verwaltung)

ter

o

gospodarskih

dejavnostih

(Wirtschaftliche Aufgaben) lokalnih skupnosti. Storitvena uprava skrbi predvsem za
družbene dejavnosti in za dejavnosti s področja t.i. kolektivne komunale in jih izvajajo
pretežno javni zavodi (Oeffentliche Anstalten), gospodarska dejavnost pa skrbi za
dejavnosti s področja gospodarske infrastrukture, ki jih izvajajo samostojni komunalni
obrati (Eigenbetriebe). Pri slednjih se pojavlja tudi, da jih izvajajo gospodarske službe,
ki so v lasti lokalnih skupnosti.
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Prav tako Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93) v 8. členu omenja
način financiranja javnih služb. GJS se financirajo s ceno javnih dobrin, iz proračunskih
sredstev in iz drugih virov, ki jih določajo zakoni in odloki lokalnih skupnosti.
Komunalno podjetje je torej GJS varstva okolja. Ustanovitelji komunalnih podjetij se
najpogosteje odločajo za takšno ime podjetja, saj na ta način povemo, da je podjetje v
lasti občine in da opravlja komunalne dejavnosti. Po ePRS rezultatih iskanja (»AJPES
ePRS« [AJPES – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve],
2017) ima na dan 20.11.2017 v svojem dolgem nazivu podjetje besedno zvezo
''komunalno podjetje'' uporabljeno 48 podjetij. Podjetij je še več, vendar pa imajo
drugačno ime.

Da vsaka občina ne ustanavlja svoje javno podjetje, ki bi izvajajo obvezno gospodarsko
službo varstva okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93) v 13.
členu omogoča možnost povezovanja javnih podjetij v javni holding za področje
posamezne ali večih GJS. V javnem holdingu se med drugim izvajajo tudi razvojni
projekti ter strokovno in poslovno povezovanje izvajalcev GJS. Več občin lahko ustanovi
tudi skupno javno podjetje varstva okolja oz. komunalno podjetje. Eden od primerov je
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., ki svojo dejavnost (oskrba s pitno vodo,
zbiranje in odvajanje odpadnih voda, ravnanje z odpadki, pogrebna in pokopališka
dejavnost) izvaja na območju občine Domžale, občine Mengeš, občine Trzin, občine
Lukovica in občine Moravče (Katalog informacij javnega značaja | JKP-Prodnik [Javno
komunalno podjetje Prodnik d.o.o.], 2016). Omenjene občine so solastnice podjetja v
naslednjih deležih:
• Občina Domžale 56,16 %;
• Občina Mengeš 14,00 %;
• Občina Trzin 5,84 %;
• Občina Lukovica 12,00 %;
• Občina Moravče 12,00 %.

Isto po podatkih Šmidovnika (1995, str. 129) ugotavljajo tudi v Nemčiji, kjer so mnenja,
da morajo biti gospodarske družbe v popolni lasti lokalnih skupnosti oziroma v lasti
javnopravnih subjektov, saj se družbe z mešanim kapitalom ne obnesejo, ker interesi
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zasebnikov praviloma niso združljivi z javnimi interesi. Po ugotovitvah Zveze nemških
komunalnih podjetij (Verband kommunaler Unternegmen) so najbolj fleksibilne družbe
z omejeno odgovornostjo, saj imajo možnost razporejanja pooblastil med
poslovodstvom in skupščino družbe.

2.2 Definicija elektronskega poslovanja
Elektronsko poslovanje Jerman-Blažič, Klobučar, Perše & Nedeljkovič (2001, str. 11)
definira kot vrsto dejavnosti, ki jih podjetje ali organizacija opravlja s pomočjo
računalniških aplikacij in računalniških omrežij. Pri tem poudarja pojem elektronskega
poslovanja, ki ga je zelo težko zajeti v enem angleškem izrazu. Izraz e-commerce je
preozko usmerjen, saj zajema bolj komercialne dejavnosti, kot so trgovina in
marketing. S tem namenom smo v našem delu kot prevod elektronskega poslovanja
uporabili e-business, ki je bolj obsežen, saj poleg komercialnih dejavnosti zajema tudi
ostale oblike poslovanja, kot so banke, svetovanje, javna uprava, študij na daljavo in še
mnogo več.

Jerman-Blažič et al. (2001, str. 12) navaja, da je elektronsko poslovanje katerakoli
oblika poslovanja, pri katerem stranke delujejo elektronsko, namesto da bi delovale
fizično oziroma bile v neposrednem fizičnem stiku. Elektronsko poslovanje lahko
predstavlja tudi alternativo papirnim metodam komunikacije in hranjenja informacij.
Izraz elektronsko poslovanje tako zajema kakršno koli obliko poslovne ali
administrativne transakcije, pri čemer se uporablja informacijsko-komunikacijska
tehnologija. Poslovati elektronsko pomeni uporabljati informacijsko in komunikacijsko
tehnologijo v poslovnih odnosih. Najbolj se elektronsko poslovanje uporablja na
naslednjih področjih:
• poslovanje med potrošniki in organizacijami;
• notranje poslovanje organizacije;
• poslovanje med organizacijami;
• poslovanje državne administracije med seboj in z občani.
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Med zadnjo točko lahko uvrstimo tudi lokalno administracijo oz. komunalno podjetje,
ki prav tako posluje s svojimi uporabniki oz. občani občine v kateri opravlja svojo
dejavnost. Vsako podjetje, družba ali poslovni subjekt lahko vsaj del poslov opravlja
elektronsko, zato elektronsko poslovanje v komunalnih podjetjih vidimo kot nujnost.

Slika 2: E-uprava je Državni portal za podatke iz uradnih evidenc

Vir: »Useful links - Alliance with users eGovernment Conference 2008« [Ministrstvo za
javno upravo], b. d.

Podobno definicijo elektronskega poslovanja navajata tudi Meier in Stormer (2009, str.
2), ki elektronsko poslovanje definirata kot izvajanje elektronskih poslovnih procesov ali
izmenjavo storitev s pomočjo javnih ali zasebnih komunikacijskih omrežij. V procesu
sodelujejo podjetja, javni zavodi oz. javna uprava ter posamezniki. Najbolj pomembno
pri tem je, da elektronsko poslovanje doda dodano vrednost. Avtorja omenjata tudi
izraz mobilno poslovanje (mBusiness), ki ga lahko štejemo kot podmnožico
elektronskega poslovanja, saj se izvajajo isti posli, kot pri elektronskem poslovanju, le
da se tukaj uporabljajo mobilna omrežja in mobilne naprave.

Za začetek razmišljanja o elektronskem poslovanju potrebujemo ključne tehnološke
sestavine vsakega elektronskega poslovanja. Toplišek (1998, str. 3) kot ključne
tehnološke sestavine navaja računalnik, programsko opremo oz. aplikacijo in
komunikacije. Seveda pa samo s temi elementi oz. z njihovo uvedbo še zdaleč ne
poslujemo elektronsko. Za takšno delovanje je potrebno dodati še organizacijo
poslovanja, ki je nekakšna podpora osnovnim tehnološkim sestavinam.

Pojem elektronskega poslovanja po mnenju Topliška (1998, str. 4) obsega naslednje
sestavine:
• način dela: elektronsko izmenjevanje podatkov;
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• vsebine poslovanja: neomejene možnosti poslovanja (plačevanje, pred- in
poprodajne aktivnosti, delovanje državnih organov in javnih služb);
• tri skupine udeležencev: podjetja oziroma podjetniki, državne oziroma javne službe,
posamezniki oziroma potrošniki ali uporabniki.

Potrebno je poudariti, da ljudje pogosto elektronsko poslovanje enačijo z računalniško
izmenjavo podatkov (RIP) in delovanjem spletne trgovine. Avtorja Jerman-Blažič et al.
(2001, str. 11) in Toplišek (1998, str. 3) sta mnenja, da sta ti dve aktivnosti mnogo
premalo za elektronsko poslovanje. Računalnik predstavlja le instrumentalni del in
sistemsko programje, spletna trgovina pa le infrastrukturo za prodajo izdelkov. Že
samo delovanje spletne trgovine je lahko v ozadju popolnoma različno. Ob oddaji
naročila je možno naprej poslovati čisto klasično, torej s kreiranjem potrebnih
dokumentov, knjiženjem in podobno, lahko pa to prepustimi avtomatizaciji, ki bo sama
preverjala našo zalogo in dobavne roke in o tem obveščala naše kupce.

V skladu s tem so uvedeni izrazi za posamezne vrste elektronskega poslovanja, kot so
(Toplišek 1998, str. 5):
• elektronsko trgovanje (trading);
• elektronsko bančništvo (banking, telebanking);
• elektronsko plačevanje (plačilne kartice in bankomati);
• elektronski finančni prenosi (electronic funds transfer);
• celo na daljavo (teleworking, telecommuting);
• elektronsko založništvo (e-publishing);
• elektronska arbitraža, pomiritveni postopek, sojenje;
• elektronska ponudba (spletni katalogi in spletne trgovine, primerjalniki cen);
• elektronske vloge (uprava, electronic filing);
• elektronsko zavarovalništvo;
• elektronsko naročanje (letalske karte, turistične rezervacije);
• notranje elektronsko poslovanje (znotraj podjetja, zavoda ali druge organizacije);
• poprodajne aktivnosti (e-navodila za uporabo in vzdrževanje, oskrba z rezervnimi
deli, reševanje reklamacij).
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Za izvedbo elektronskega poslovanja je potrebno poznati tudi informatiko, ki jo Jereb
(2010) opredeljuje kot vedo o informacijah, načinih njihovega procesiranja, saj se z
informacijami srečujemo povsod, tudi v logistiki. Logistika predstavlja nujno področje
za izvajanje poslovnih procesov v podjetjih, pri katerih komunalna podjetja niso
nobena izjema. Komunalno podjetje svojim uporabnikom nudi podporo pri kateri si
pomaga z informacijsko tehnologijo, ki predstavlja infrastrukturo logistiki. Podobno kot
v ostalih vrstah podjetij, je tudi pri podpori uporabnikom komunalnih storitev
potrebno zagotoviti na naslednje načine:
• pravo blago ali storitev;
• v pravi količini;
• v pravi kvaliteti;
• na pravem mestu in
• ob pravem času.

2.3 Mobilno elektronsko poslovanje
Kot navaja Jerman-Blažič et al. (2001, str. 16) je na internetu na voljo veliko storitev, ki
se uporabljajo za elektronsko poslovanje, kot so elektronska pošta, prenos datotek,
videokonferenca z uporabo navideznega omrežja ter še mnoge druge. Večino teh
storitev pa v sedanjem času že lahko uporabljamo preko mobilnih telefonov, ki se v
internet povežejo v okviru podatkovne storitve, ki jo omogoča mobilni operater.
Najbolj poznana mobilna podatkovna storitev je General Packet Radio Service (GPRS),
ki deluje v okviru standarda GSM1.

Internet (dostopen na stacionarni ali mobilni napravi), Jerman-Blažič et al. (2001, str.
14) označuje kot temelj, da se je elektronsko poslovanje lahko v celoti razširilo. To je
zgodilo v 90. letih prejšnjega stoletja. Elektronsko poslovanje preko interneta poznamo
še danes. Internet je elektronsko poslovanje pocenil, saj je prav internet omogočil
dostop do svetovnega spleta (angl. World Wide Web – WWW) le s pritiskom nekaj tipk
na računalniški tipkovnici oz. računalniški miški.
1

GSM je kratica za Global System for Mobile communication in je najpopularnejši svetovni standard mobilnih
komunikacij.
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Pri tem moramo poudariti, da ljudje pogosto zamenjujejo pojma internet in svetovni
splet oz. jih enačijo, češ da je to eno in isti pojem. Beal (2010) pravi, da je internet
veliko omrežje večih omrežij, ki povezuje na milijone računalnikov, ki so globalno
povezani med sabo. Računalnik lahko komunicira s katerimkoli drugim računalnikom
tako dolgo, kot sta oba povezana z internetom. Informacije potujejo v internet z
različnimi jeziki in protokoli2. Svetovni splet ali skrajšano splet je možnost kako dobiti
informacijo iz interneta. Torej je splet je del interneta, ki za svoje delovanje potrebuje
brskalnik (med najbolj poznanimi so Internet Explorer, Mozilla Firefox in Google
Chrome). Brskalniki delujejo preko http protokola (angl. HyperText Tranfer Protocol).
Do zamenjave oziroma posploševanja teh pojmov prihaja zato, ker je res splet največji
del interneta, vendar pa poznamo še druge dele ali storitve interneta, kot so (Toplišek
1998, str. 8):
• prenos datotek (angl. File Transfer Protocol – FTP);
• elektronska pošta;
• svetovni splet.

Meier in Stormer (2009, str. 166) mobilno poslovanje opredeljujeta, kot izvajanje
procesov elektronskega poslovanja na mobilnih napravah. Takšne naprave so npr:
prenosni računalniki, mobilni telefoni, dlančniki (PDA) in v zadnjem času tudi tablični
računalniki. Mobilne naprave imajo v primerjavi s stacionarnimi nekaj karakterističnih
pomanjkljivosti:
•

manjši zaslon;

•

počasnejši procesorji;

•

manj spomina;

•

težji način vnosa podatkov;

•

slabšo pasovno širino pri komunikaciji;

•

nizko avtonomijo baterije.

Mobilne naprave so skladno z vsesplošnim razvojem dodobra izboljšujejo, tako da
lahko v sedanjosti in predvsem pa v prihodnosti zmanjšujemo število pomanjkljivosti.

2

Protokol: format za prenos podatkov med dvema napravama. Poznamo več standardiziranih protokolov
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Do te ugotovitve sta že leta 2009 prišla Meier in Stormer (2009, str. 167), ki sta
primerjala nekaj karakteristik mobilnih naprav glede leto izdelave (Tabela 1).
Napravam dodajamo še dve napravi novejšega časa. Po izidu knjige je je prišlo do
večjih sprememb pri razvoju mobilnih naprav (tudi mobilnih telefonov), ki jih v
zadnjem času imenujemo pametni telefoni. Pametni telefoni so mobilni telefoni, ki
ponujajo naprednejše računalniške sposobnosti in so zmožno poganjati aplikacije, ki so
razvite na Java3 ME platformah. Lahko bi strnili, da je pametni telefon v bistvu žepni
računalnik z dodatnimi funkcijami mobilnega telefona kompaktnih oblik. Pametni
telefoni so običajno podprti z odprtokodnim4 operacijskim sistemom, kjer je najbolj
popularen operacijski sistem Android OS (Pametni telefon, b. d.).

Tabela 1: Zgodovinski razvoj mobilnih naprav (mobilnih telefonov)
Siemens
S6D

Sony
Nokia 6210

Nokia 6230

Ericsson
P1!

Apple

Samsung

iPhone 4

Galaxy S6

Leto
začetka

1997

2000

2004

2007

2010

2015

190

114

97

124

137

138

190 x 60 x

129,5 x

103 x 45 x

106 x 55 x

115,2 x

143,4 x

25

47,3 x 18,8

20,5

17

58,6 x 9,3

70,5 x 6,8

prodaje
Teža (g)
Dimenzije
(mm)

Omrežje
(GSM)

Zaslon

900

900, 1800

Besedilni,

90 x 60 pik,

enobarvni

enobarvni

900, 1800,

900, 1800,

1900

1900

120 x 128
pik, 65.536
barv

850, 900,
1800,
1900, 2100

850, 900,
1800,
1900,
2100, LTE

240 x 320

640 x 960

1440 x

pik,

pik, na

2560 pik,

262.144

dotik, 16M

na dotik,

barv

barv

16 M barv,

3

Java je objektno usmerjeni, prenosljivi programski jezik s katerim se da programirati aplikacije na osebnih
računalnikih in mobilnih napravah.
4 Odprta koda (angl. Open source) je razvojna metodologija, ki ponuja praktično dostopnost do kode produkta.

Simon Pernovšek: Elektronsko poslovanje komunalnih podjetij

14

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

HSDPA,
HSUPA,
LTE, 16M

Lastnosti

HSCD

0,3M

UMTS,

HSDPA,

fotoaparat,

dostop do

fotoaparat,

3,2M

GPS, 720p

2160p

interneta

Bluetooth

fotoaparat

video

video,
senzor
prstnih
odtisov

Vir: Meier in Stormer, 2009, str. 167; »Apple iPhone 4 – Full phone specifications«
[GSMArena.com], b. d.; »Samsung Galaxy S6 – Full phone specifications«
[GSMArena.com], b. d.

Zaradi mobilnih in vse več drugih naprav, ki omogočajo povezljivost z internetom, se je
v zadnjem času začel uporabljati izraz internet stvari. Internet stvari (angl. Internet of
Things – IoT) je po mnenju Babnika (2016) koncept povezovanja katerekoli naprave, ki
omogoča povezljivost v internet, kar vključuje pametne telefone, pralne stroje,
hladilnike, pečice ter tudi posamezne komponente večjih naprav. Povezovanje
posameznih naprav skupaj omogoča, da ena naprava drugi napravi sporoča določene
podatke, za kar lahko ta naprava samodejno opravi določeno dejavnost ali akcijo (npr.
avtomobil iz koledarja shranjenega v pametnem telefonu lahko samodejne izbere
najprimernejšo pot do kraja, ki je shranjen v dogodku v koledarju).

Honzak (2017) je mnenja, da veliko podjetij s pomočjo interneta stvari izboljša odnose
s svojimi strankami in pospeši rast podjetja, saj zviša produktivnost in zanesljivost na
eni strani ter zniža stroške in s tem tveganje in možnosti zlorab na drugi strani. V
prihodnje je pričakovati več mobilnih trenutkov (trenutek, ko se nekdo obrne na
mobilno napravo, da doseže nek cilj, ki je lahko poizvedba po določenem podatku),
kjer bodo v trenutku na voljo podatki, ki so pridobljeni iz različnih virov oz. naprav. Tudi
komunalna podjetje za opravljanje svojih dejavnosti uporabljajo določene naprave, ki
lahko omogočajo povezljivost s spletom in se s tem vključujejo v internet stvari, ki
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uporabnikom ali pa zgolj referentom v pisarnah omogočajo pridobitev določenih
podatkov o delu na terenu.

2.4 Prednosti elektronskega poslovanja
Elektronsko poslovanje prinaša vrsto prednosti, tako organizacijam kot posameznikom,
zato bomo si bomo njegove ugodne vplive pogledali za oba subjekta. Kot navajajo
Gradišar, Jaklič, Damij & Baloh (2005, str. 148) je v človeški zgodovini le malo inovacij,
ki bi prinesle toliko koristi, kot elektronsko poslovanje, še posebej zaradi globalnosti
tehnologije interneta, saj omogoča, da z njo doseženo na stotine milijonov ljudi, jo
uporabimo na različne načine ob hitrem razvoju podporne infrastrukture in aplikacij.

Med glavne prednosti elektronskega poslovanja pri organizacijah štejemo predvsem
naslednje (Gradišar et al., 2005, str. 148-154):
• večja operativna učinkovitost;
• boljše upravljanje oskrbnih verig;
• pridobivanje novih trgov;
• uvajanje novih izdelkov in storitev;
• zniževanje stroškov informacijskih posrednikov.

Gradišar et al. (2005, str. 148) v nadaljevanju kot najpomembnejšo prednost
elektronskega poslovanja za organizacijo ocenjuje hitrejše, cenejše in bolj kakovostno
izmenjavo poslovnih podatkov na nabavni in prodajni strani in avtomatizacijo
ponavljajočih postopkov obdelave le-teh, kar vpliva na dvig operativne učinkovitosti in
cene poslovanja (samo poslovanje namreč poceni). Slednjo avtomatizacijo
ponavljajočih postopkov je moč izrabiti tudi v komunalnih podjetjih za poslovanje z
uporabniki komunalnih storitev, prvi dve aktivnosti oziroma predvsem nabavo pa je
moč izrabiti za poslovanje z dobavitelji komunalnega podjetja. Komunalno podjetje
kljub temu, da ne deluje kot trgovina oziroma prodajno podjetje, za svoje delovanje in
zagotavljanje vsega potrebnega za delovanje, potrebuje dobavitelje.
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Že samo pri izmenjavi poslovne dokumentacije vidimo ključno prednost elektronskega
poslovanja v primerjavi s klasičnim poslovanjem. Papirnate dokumente, ki se pri enem
poslovnem partnerju kreirajo in pošljejo drugemu poslovnemu partnerju (po navadni
ali elektronski pošti) je pri klasičnem poslovanju potrebno po prejemu ponovno vnašati
v računalnik, kar pomeni podvajanje dela in vir novih napak. Elektronsko poslovanje v
tem primeru pripomore k računalniški izmenjavi podatkov (v nadaljevanju RIP).
Gradišar et al. (2005, str. 149) kot prednosti RIP-a našteva predvsem naslednje:
• zmanjšanje stroškov pri pripravi in pošiljanju dokumentov;
• hitrejše komuniciranje;
• povečanje zanesljivosti in točnosti pri prenosu podatkov;
• krajšanje poslovnega cikla;
• zmanjševanje zalog in nanje vezanih obratnih sredstev;
• lažja realizacija koncepta JIT (angl. Just In Time);
• večja konkurenčnost pri pridobivanju poslov.

Slika 3: Primerjava izmenjave dokumenta pri klasičnem (brez RIP) in elektronskem (z
RIP) poslovanju

Vir: Gradišar et al., 2005, str. 150
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Prav tako kot na organizacije ima elektronsko poslovanje veliko prednosti za
posameznika oziroma uporabnika elektronskega poslovanja. Elektronsko poslovanje
pravzaprav spreminja naše življenje in delo. Med glavne prednosti elektronskega
poslovanja pri posameznikih štejemo naslednje (Gradišar et al., 2005, str. 157-158):
• večja udobnost;
• večja učinkovitost;
• večja ponudba;
• nižje cene.

Ti ugodni vplivi so splošni, zato v primeru komunalnega podjetja ne moremo
upoštevati vseh štirih. Predvsem zaradi načel komunalnih podjetij in ker gre za javna
podjetja, ki morajo biti vsem na voljo pod enakimi pogoji, si komunalno podjetje ne
more privoščiti drugih cen za uporabnike, ki s komunalnim podjetjem poslujejo
elektronsko. Generalno gledano, pa je s povečanjem števila uporabnikov, ki s
komunalnim podjetjem poslujejo elektronsko, tako možno zmanjšati stroške
poslovanja in tako na nek način na splošno zagotoviti nižje cene vsem uporabnikom ob
enaki kakovosti komunalnih storitev. Kot navaja Gradišar et al. (2005, str. 157) je
posamezniku pri elektronskem poslovanju največja prednost, da ima to storitev na
voljo kjerkoli, torej iz pisarne, doma in preko mobilnih aplikacij še od drugod (pogosto
se radi izrazimo, da iz naslonjača) ter kadarkoli, kar pomeni, da lahko opravimo storitev
tudi, ko podjetje, s katerim imamo opravek, nima več uradnih ur v svojih prostorih.

Med splošne prednosti uporabnika elektronskega poslovanja Gradišar et al. (2005, str.
157-158) uvršča tudi hitrejše iskanje in pridobivanje informacij, boljši pregled
informacij, večjo konkurenčnost in nižanje stroškov nakupa. To se najbolj opazi pri
nakupu artikla, kjer bi pri klasičnem nakupu morali hoditi od trgovine do trgovine, da bi
videli vse podobne artikle, ki nas zanimajo. Pri spletnih trgovinah je to enostavneje, saj
je ena od druge oddaljena le nekaj klikov z računalniško tipkovnico in miško. To
pomeni, da se lahko potrošnik v razmeroma kratkem času zelo informira o določenem
artiklu, ki ga zanima.
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Jerman-Blažič et al. (2001, str. 80) je že v začetku tega stoletja ugotovila, da je prav
logistika tista, ki čuti največ sprememb, ki jih je prineslo elektronsko poslovanje. Med
glavnimi prednostmi pri logistiki je razvidno predvsem večja specializacija v poslovanju
in izkoriščanju ekonomije obsega, zmanjševanje števila dobaviteljev ter centraliziran
nadzor zalog, skladiščenja in distribucije. Uporabniki so s tem pridobili hitrejšo dobavo
blaga in z vsem tem kakovostnejšo storitev, podjetja pa nižje stroške ob višji kvaliteti
storitev. Nadalje lahko elektronsko poslovanje povežemo s številnimi prednostmi pri
odnosih med podjetjem in stranko, saj se s pomočjo elektronskega podjetja oba
partnerja bolje spoznata in tako lažje zadovoljujeta medsebojne potrebe. Več kot
podjetje ve o stranki, lažje izpolnjuje njegove želje in sledi njegovim navadam. Na
podlagi tega je možno ustvariti profil stranke, kjer so vidni znatni prihranki pri
oglaševanju in trženju. Kot v nadaljevanju navaja Jerman-Blažič et al. (2001, str. 86)
elektronsko poslovanje na področju logistike pospešuje globalizacijo poslovanja pri
prodaji (integracija poslovnih funkcij v porazdeljenem in dobro delujočem
informacijskem sistemu) ter pri dobavi (povezovanje prevoznikov, optimizacija poti in
dodatne možnosti skrajševanja časa dostave).

2.5 Slabosti elektronskega poslovanja
Elektronsko poslovanje resda prinaša mnoge prednosti, vendar pa vsaka pozitivna stvar
ali storitev prinaša tudi kakšno slabost in elektronsko poslovanje ni pri tem nobena
izjema. Negativne vplive elektronskega poslovanja beležimo pri organizacijah, kot pri
posameznikih oziroma uporabnikih elektronskega poslovanja.

Gradišar et al. (2005, str. 155) vidi slabost elektronskega poslovanja že pri uvajanju letega, saj zahteva visoke investicije, ki hitro zastarijo. To pa pomeni, da enkratna uvedba
elektronskega poslovanja ni za stalno in da je potrebno vedno iskati nove in še bolj
učinkovite informacijske in organizacijske rešitve. Gradišar et al. (2005, str. 155) kot
glavne neugodne vplive elektronskega poslovanja na organizacije navaja:
• konflikt med prodajnimi kanali;
• visoke investicije v elektronsko poslovanje;
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• zaostrovanje konkurence.

Gradišar et al. (2005, str. 155) kot slabost elektronskega poslovanja pri spletnih
trgovinah vidi tudi neotipljivost izdelka, saj ga kupci pred nakupom na morejo videti na
lastne oči. Slabosti se kažejo tudi v pomanjkanju kadrov za razvoj elektronskega
poslovanja, saj resni projekti na tem področju zahtevajo robustno informacijsko
infrastrukturo, ki mora biti pripravljena tudi za prihodnost. Pogosto se namreč naredi,
da zaradi nepremišljenega načrtovanja celotnega sistema pride do preobremenjenosti
strežnikov in tako izpada dostopa.

Kot smo že omenili, je tudi pri posamezniku nekaj negativnih vplivov, zaradi katerih
marsikdo še vedno čuti odpor od uporabe elektronske poslovanja. Gradišar et al.
(2005, str. 158) kot glavne neugodne vplive elektronskega poslovanja na posameznika
omenja predvsem možnost prevar in ogrožanje zasebnosti. Med najpogosteje
prijavljene prevare uvrščamo:
• prevare na dražbah, kjer se lahko zgodi, da zmagovalec dražbe plačanega blaga
nikoli ne prejme;
• prevare na trgu vrednostnih papirjev;
• kraje povezane s kreditnimi karticami;
• vključevanje v piramidne sheme;
• izvabljanje denarja z lažnim obljubljanjem visokih obresti;
• prodajanje ponarejenih zdravil itd.

Posamezniku se po mnenju Gradišarja et al. (2005, str. 1598) pogosto lahko zgodi, da
se njegov elektronski poštni naslov znajde na seznamu pošiljateljev, ki pošiljajo
neželeno elektronsko pošto. Drugo ogrožanje zasebnosti pa je vidno predvsem pri
uporabi podatkov, ki jih posameznik vpisuje v elektronske baze spletnih trgovin.
Nepridipravi lahko z vohunskimi programi pridejo do teh podatkov in jih brez vednosti
in strinjanja posameznika uporabijo v različne namene.

Simon Pernovšek: Elektronsko poslovanje komunalnih podjetij

20

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

2.6 Vrste elektronskega poslovanja
Zaradi obširnosti pojma elektronsko poslovanje, ga je možno deliti po različnih vrstah,
modelih in oblikah. Poznamo bolj osnovno delitev in tisto bolj podrobno. Najprej je
potrebno poznati udeležence elektronskega poslovanja. Gradišar et al. (2005, str. 140)
kot udeležence elektronskega poslovanja našteva:
• podjetja;
• državne in javne službe;
• posameznike ali potrošnike kot končne uporabnike elektronskega poslovanja.

Znotraj teh skupin se elektronsko poslovanje običajno deli po oblikah oziroma
interakcijah med subjekti elektronskega poslovanja. Jerman-Blažič et al. (2001, str. 16)
pravi, da so se na področju elektronskega poslovanja oblikovale tri glavne skupine
elektronskega poslovanja:
• podjetje – podjetje (angl. Business to Business – B2B);
• podjetje – potrošnik (angl. Business to Consumer – B2C);
• javna in državna uprava – javnost in ljudstvo (angl. Government to Business – G2B
in Government to Consumer – G2C).

Gradišar et al. (2005, str. 140) poleg zgornjih našteva še naslednje vrste elektronskega
poslovanja:
• med potrošniki ali Potrošnik – potrošnik (angl. Consumer to Consumer – C2C);
• znotraj javne oziroma državne uprave (angl. Government to Government – G2G).

V nadaljevanju bomo bolj podrobno predstavili splošne vrste elektronskega poslovanja.
Interakcije med subjekti ali udeleženci elektronskega poslovanja bi lahko povzeli tudi z
naslednjo sliko.
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Slika 4: Interakcije med subjekti elektronskega poslovanja

Vir: Gradišar et al., 2005, str. 141

Business to Business – B2B
Ta vrsta elektronskega poslovanja, kot pravi Jerman-Blažič et al. (2001, str. 17)
predstavlja največji del elektronskega poslovanja, kar pomeni, da je najbolj razširjena.
Gradišar et al. (2005, str. 141) kot glavne oblike pri tej vrsti elektronskega poslovanja
navaja elektronsko bančništvo za pravne osebe, povezave podjetij z njihovimi
dobavitelji oziroma s podjetjem in kupci (ki niso fizične osebe), sodelovanje v virtualnih
organizacijah, ki se najbolj pogosteje uporabljajo pri skupnih projektih. B2B predstavlja
najstarejšo obliko elektronskega poslovanja, saj si s to vrsto elektronskega poslovanja
podjetja med sabo izmenjujejo poslovne dokumente, kot so naročilo, potrditev
naročila, dobavnice, račune, prav tako pa je uporabna za izmenjevanje informacij v
oskrbnih verigah, kar omogoča usklajevanje oziroma optimiranje materialnih tokov.

Precej razširjena vrsta B2B elektronskega poslovanja so elektronske tržnice. Gradišar et
al. (2005, str. 141) elektronske tržnice deli na vertikalne in funkcijske. Vertikalne tržnice
so osredotočene na določeno industrijsko panogo (npr. železarska industrija),
funkcijske pa so osredotočene na določeno poslovno funkcijo (kadrovske potrebe in
zaposlovanje). Elektronske tržnice se delijo še na javne (kjer lahko kupuje kdorkoli) in
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zasebne (omogočajo zaprt krog kupcev in so namenjene oskrbi podjetja, ki je lastnik
tržnice).

Business to Consumer – B2C
Gradišar et al. (2005, str. 143) to vrsto elektronskega poslovanja opisuje, kot
potrošnikom najbližjo, zato je pogostokrat zmotno opredeljena kot najpomembnejša,
vendar po vrednosti še vedno nekajkrat manjša od B2B. B2C elektronsko poslovanje je
postal del vsakdana že veliko uporabnikom interneta. Z njegovo pomočjo elektronsko
poslujemo z banko, nakupujemo v spletnih trgovinah, se izobražujemo preko e-učilnic
(izobraževanje na daljavo) ter še mnogo več. B2C je tudi medijsko najbolj izpostavljena
vrsta elektronskega poslovanja, saj predstavlja velik del marketinga spletnih trgovin.

V to vrsto elektronskega poslovanja nedvomno spadajo spletne trgovine, ki
potrošnikom omogočajo nakup izdelkov in storitev preko interneta oziroma
svetovnega spleta. Gradišar et al. (2005, str. 144) spletno trgovino opisuje kot
kataloško prodajo, ki je preseljena na splet. Kupci izbrane izdelke kupijo, trgovec pa jim
jih dostavi na željen naslov. Možnosti plačila je veliko (od predhodnega nakazila do
plačila z bančnimi karticami ali z gotovino ob dostavi). Druga oblika B2C elektronskega
poslovanja je e-blagovnica (angl. eMall), ki vključuje več neodvisnih spletnih trgovin.
Takšno obliko poslovanja ponuja tudi BTC, ki svojim trgovinam ponuja, da si zgradijo
lastno spletno trgovino, ki jo nato vključijo v BTC e-nakupovalni center (BTC City [BTC
d.d.], b. d.).

B2C elektronsko poslovanje je tudi poslovanje kupca ali uporabnika storitev
določenega podjetja preko spletnega portala. Primer za to je podjetje Telekom
Slovenije, ki uporabnikom svojih storitev omogoča spremljanje naročniških podatkov,
spreminjanje paketov in pregled plačil in izstavljenih računov preko spletnega portala.
Tako ima uporabnik na voljo vse podatke, ki ga zanimajo in mu zaradi tega ni potrebno
klicati v podjetje, saj lahko vse kar ga zanima vidi v spletni poslovalnici. Telekom
Slovenije svoj spletni portal imenuje Moj Telekom (Prijava - Moj Telekom – Telekom
Slovenije [Telekom Slovenije, d.d.], b. d.).
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Consumer to Consumer – C2C
C2C elektronsko poslovanje predstavlja interakcijo med potrošniki. Gradišar et al.
(2005, str. 145) C2C poslovanje opisuje kot komunikacijo potrošnikov z uporabo eklepetalnic. Poleg klepetalnic lahko uporabniki C2C poslovanja med sabo tudi poslujejo
z uporabo e-tržnic, kjer se lahko udeležujejo tudi e-dražb. Največja svetovna tovrstna etržnica po mnenju Gradišrja et al. (2005, str. 145) je Ebay, v Sloveniji pa je v te namene
najbolj poznan portal Bolha.com (Bolha.com ;; Mali oglasi, velike priložnosti [Bolha
d.o.o.], b. d.). Preprostejše oblike C2C e-tržnic pa predstavljajo e-oglasniki. Tu je cena
nespremenjena, poznamo pa plačljive in brezplačne spletne oglasnike. Spletni oglasnik
dobro poznan vsem, ki so kdaj prodajali ali kupovali rabljeno vozilo, je Avto.net
(Avto.net [Avtonet d.o.o.], b. d.).

Slika 5: Logotip spletne tržnice Ebay

Vir: Ebay, b. d.

Government to Business – G2B, Government to Consumer – G2C in Government to
Government – G2G
Gradišar et al. (2005, str. 145) te vrste elektronskega poslovanja definira, da se
uporabljajo, kadar kot udeleženec nastopa tudi javna ali državna uprava. Pobuda za
razvoj elektronskega poslovanja je sicer nastala v poslovnem okolju, razvoj javne in
državne uprave pa je prav tako pomemben in nam lahko prinese številne prednosti.
Javne službe na lokalni ravni oz. komunalno podjetje bi lahko umestili v to kategorijo in
ravno zaradi številnih prednosti, ki nam jih te vrste poslovanja prinašajo, smo se
odločili za to temo tega magistrskega dela.

V nadaljevanju bomo našteli nekaj primerov elektronskega poslovanja z javno in
državno upravo (Gradišar et al., 2005, str. 145-146):
• G2B: izvajanje javnih razpisov, oddajanje napovedi za odmero DDV,…

Simon Pernovšek: Elektronsko poslovanje komunalnih podjetij

24

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

• G2C: vpogled v dokumente, ugovor zoper informativni izračun dohodnine, izdaja
izpiska iz rojstne matične knjige…
• G2G: spremljanje podatkov o realizaciji proračuna Republike Slovenije.

2.7 Varnost pri elektronskem poslovanju
Varnost ima pri elektronskem poslovanju velik pomen, česar so se že zavedali ob prvih
začetkih pojavljanja elektronskega poslovanja. Jerman-Blažič et al. (2001, str. 98) je že
v začetku tega stoletja bil mnenja, da je varnost oziroma zaščita podatkov prvi pomislek
uporabnikov in ponudnikov storitev, ko se odločijo za prehod na elektronsko
poslovanje. Kot najbolj rizično vrsto elektronskega poslovanja navaja elektronsko
bančništvo, saj se gre tam za naša finančna sredstva, kar pa seveda najbolj privablja
nepooblaščene osebe.

Jerman-Blažič et al. (2001, str. 99) pravi, da je pomanjkanje varnosti bila največja ovira
za večji in hitrejši razmah elektronskega poslovanja v njegovih začetkih, zato kot bistvo
varnosti pri elektronskem poslovanju navaja preprečevanje nepooblaščenega
zmanjševanja vrednosti virov, kot so zaupni podatki, npr. poslovne skrivnosti, številke
kreditnih kartic in elektronski dokumenti o zdravstvenem stanju pacientov. Do naštetih
virov se je možno dokopati na različne načine:
• s prisluškovanjem komunikacijskemu kanalu in prestrezanjem informacij;
• s ponarejanjem informacij;
• s pretvarjanjem;
• z nepooblaščeno uporabo virov;
• z nepooblaščenim razkritjem informacij;
• z zanikanjem sodelovanja pri določenih dejavnostih;
• z onemogočanjem dela oziroma uporabe virov;
• z analizo prometa.
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V preprečevanje zgoraj naštetih groženj Jerman-Blažič et al. (2001, str. 101) navaja
naslednje varnostne rešitve:
• overjanje – vsak mora imeti možnost preveriti subjekt s katerim komunicira, in izvor
podatkov;
• zaupnost – določene informacije ne smejo biti razkrite nepooblaščenim subjektom;
• neokrnjenost – podatki morajo biti zaščiteni pred nepooblaščenim spreminjanjem;
če je do spremembe prišlo po naključju, jo moramo biti sposobni enostavno odkriti;
• nadzor dostopa – preprečevanje nepooblaščene uporabe določenih sredstev:
uporabe oseb, ki za to niso pooblaščene, ali uporabe sredstev v namene, za katere
niso predvidena;
• preprečevanje zanikanja – preprečevanje možnosti zanikanja subjektov, sodelujočih
v določeni aktivnosti elektronskega poslovanja, da so v tej aktivnosti dejansko
sodelovali;
• razpoložljivost – storitve elektronskega poslovanja morajo biti stalno na voljo.

Jereb (2010) navaja, da je osnovna vloga informacijskih tehnologij (IT) v organizacijah,
da izvaja podporo, vzdržuje in razvija poslovne strategije ter cilje organizacije. Pri tem
se je potrebno zavedati varovanja informacij pri posameznih poslovnih procesih, ciljih
in tveganjih, saj lahko slednja postanejo del poslovnih tveganj. Podjetje ali organizacija
mora torej sisteme za upravljanje informacijskega varovanja načrtovati tako, da imajo
primerne varnostne kontrole, ki so predpogoj za zaupanje uporabnikov. Takšni sistemi
morajo izoblikovati varnostni model, ki zagotavlja predvsem:
• razpoložljivost informacij (pravočasno zagotavljanje informacij uporabnikom na
pravi način);
• celovitost informacij (zagotavljati točnost, popolnost in neoporečnost informacij);
• zaupnost informacij (varovanje informacij pred nepooblaščenimi osebami ter
zagotavljanje odgovornosti oseb za dejanja oseb v zvezi njim dostopnimi
informacijami).

Organizacije si namreč zaradi neljubih dogodkov, kot je odpoved diska ali kakšen drugi
splet okoliščin, ne morejo privoščiti izgube informacij, saj lahko ima to po besedah
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Jereba (2010) katastrofalne posledice za preživetje organizacije. V ta namen je
potrebno zagotoviti ustrezne varnostne zaščite pred izgubo informacij. Najpreprostejša
med njimi je varnostno kopiranje (informacij ali programske opreme), ki poskrbi za
varnostno kopijo podatkov in v primeru poškodbe ali izgube originala, omogoča
restavriranje originalnih podatkov (angl. Restore). Poznamo dva načina restavriranja:
• Restavracija celotnega podatkovnega okolja (celotno okolje se vzpostavi na novo;
stanje, ki ga želimo vzpostaviti mora biti čim bolj podobno stanju pred
informacijskim varnostnim incidentom);
• Restavracija manjšega števila datotek (ponovna namestitev datotek, ki so se
spremenile, so bile poškodovane ali izbrisane; pogosto zaradi človeške napake).

Za zagotavljanje največje možne ravni varnosti pri elektronskem poslovanju je
potrebno imeti jasen pregled nad tem področjem, zato je za takšne namene
priporočljiva izdelava tehnološkega načrta, ki zajema vse tehnološke podrobnosti,
vključno z varnostjo. Primer je Arhiv Republike Slovenije (2013, str. 20), ki ima izdelane
Enotne tehnološke zahteve za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki, kjer so
navedene vse aktivnosti, ki jih Arhiv Republike Slovenije opravlja, da zagotavlja kar se
da najvišjo možno raven varnosti svojega informacijskega sistema.

V nadaljevanju si bomo pogledali glavne varnostne ukrepe in aktivnosti, ki so zapisane
v Enotnih tehnoloških zahtevah (Arhiv Republike Slovenije, 2013):
• skrbniki posameznih informacijskih virov: skrbniki so odgovorni za uporabo
informacijskih virov v skladu s predpisi in standardi;
• ocena tveganja: organizacija mora izdelati oceno tveganja, s katero prepoznava in
obvladuje tveganje. Pri oceni tveganja je določeno, da mora temeljiti na
dokumentirani metodologiji in mora biti izvedena najmanj enkrat letno;
• politika informacijske varnosti: v notranjem poročilu morajo biti določeni ukrepi in
postopki, ki so bistveni za zajem in elektronsko hrambo gradiva;
• odgovorna oseba za informacijsko varnost: oseba, ki vodi informacijsko varnost in
opravlja naloge varovanja zajema in elektronske hrambe gradiva. Ta oseba z
zaposlenimi podpiše izjavo o zaupnosti oziroma varovanju informacij;
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• sistem upravljanja informacijske varnosti: sistem obsega določitev obsega in meje
sistema informacijske varnosti, izjavo vodstva o zavezanosti, da bo zagotavljalo
potrebne vire za dosego ciljev in dokumentirana dokazila o izvajanju varnostnih
ukrepov in postopkov.

Pomembno vlogo pri varnosti ima fizično in tehnično varovanje prostorov in opreme na
kateri se izvaja elektronsko poslovanje in s tem tudi hramba elektronskega gradiva.
Arhiv Republike Slovenije (2013, str. 22) s tega področja določa naslednje:
• določitev prostorov za zajem in elektronsko hrambo ter njihovo varovanje: prostori,
ki morajo ustrezati pogojem za zagotovitev varnega izvajanja aktivnosti. Prostori
morajo biti varovani v skladu s pomembnostjo informacijskih virov in morajo biti
zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom in okoljskimi nevarnostmi, kot so požari,
izlitje ali vdor vode, dim, prah in podobno;
• varovanje vstopanja v prostore za zajem in elektronsko hrambo: pravila vstopa
morajo veljati za vse zaposlene in druge osebe. Vsak vstop mora biti evidentiran in
pregledan v skladu z oceno tveganja.

Arhiv Republike Slovenije (2013, str. 23) pri informacijski varnosti predpisuje še
zahteve glede upravljanja dostopnih pravic do sistema in gradiva, revizijske sledi in
upravljanje varnostnih incidentov. Zahteve določajo postopke glede dostopnih pravic
za zaposlene, revizorje in postopke v primeru morebitnega incidenta v prostorih za
zajem in elektronsko hrambo.

Varnosti elektronskega poslovanja prištevamo tudi elektronske rešitve in metode za
preprečitev varnostnih lukenj in nepooblaščenega dostopa do informacij. JermanBlažič et al. (2001, str. 101) poleg fizičnih in tehničnih varnostnih ukrepov, ki smo jih
zapisali zgoraj v primeru Arhiva Republike Slovenije, daje prednost kriptografskim
mehanizmom. Kriptografija je veda o zakrivanju sporočil in je podlaga za šifriranje,
elektronsko podpisovanje, postopke za preverjanje identitete, nadzor dostopa,
zagotavljanje neokrnjenosti ter beleženje in nadzor.
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Bernik (2013) je mnenja, da so človeški viri ključni element pri varovanju podatkov. To
vključuje skupno strokovnjakov, ki z oceni tveganja in izvaja spremembe že v fazi
zasnove sistema, ter jo sestavljajo naslednji kadri:
• strokovnjaki z znanjem na področju vsiljivcev (poznavanje njihove motivacije in
zmožnosti);
• strokovnjaki s področja ranljivosti sistemov (poznajo metode izkoriščanja
ranljivosti);
• strokovnjaki z znanjem namenske uporabe sistema (prepoznajo kako bodo napadi
delovali na poslanstvo sistema, zato v ta namen snujejo protiukrepe);
• sistemski inženirji (poznajo zasnove sistemov in razumejo delovanje protiukrepov);
• analitiki s področja varnostnih tveganj.

V Republiki Sloveniji je na področju elektronskega poslovanja in njegove varnosti
sprejetih več predpisov, najpomembnejši med njimi pa so:
• Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Ur. l. RS, št. 98/04-UPB
in 46/14) v nadaljevanju ZEPEP;
• Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št.
30/06 in 51/14) v nadaljevanju ZVDAGA;
• Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB) v nadaljevanju ZVOP1.

ZEPEP ureja elektronsko poslovanje, ki je poslovanje v elektronski obliki pri čemer se
uporablja informacijska tehnologija, komunikacijske tehnologije in elektronski podpis.
ZEPEP poleg splošnih določil obsega še štiri poglavja:
• Elektronsko poslovanje: poglavje zajema določila glede elektronskega sporočila in
podatkov v elektronski obliki, kjer določa tudi pod kakšnimi pogoji se podatki lahko
hranijo v elektronski obliki;
• Elektronski podpis: poglavje določa, da je varen elektronski podpis, ki je overjen z
kvalificiranim potrdilom, enakovreden lastnoročnemu podpisu (ima enako
veljavnost in dokazno vrednost). Poglavja določa tudi potrdila in overitelje (tudi
kvalificirane), skupaj z določili o notranjih varnostnih zahtevah, ki jih morajo
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overitelji opredeliti v svojih notranjih pravilih, varnostne ukrepe in sistem ter
osebju s potrebnim strokovnim znanjem.
• Kazenske določbe: poglavje zajema višino kazni ter pogoje za izrek kazni overiteljem
in imetnikom potrdil;
• Prehodne in končne določbe: poglavje zajema izdajo podzakonskega predpisa, s
katerim se podrobneje uredijo merila za ugotavljanje zanesljivosti in za ugotavljanje
tehničnih zahtev, strokovno izobrazbo za osebe, ki izdajajo potrdila, dostopnost
notranjih pravil overiteljev; časovno veljavnost kvalificiranih potrdil, tehnične
pogoje za elektronsko poslovanje v javni upravi.

ZVDAGA ureja varstvo dokumentiranega in elektronskega gradiva, varstvo javnega in
zasebnega arhivskega gradiva, dostop do arhivskega gradiva, pogoje za njihovo
uporabo, naloga javne arhivske službe in nadzor. ZVDAGA ima več temeljnih načel:
• Načelo ohranjanja dokumentiranega gradiva oziroma uporabnosti njegove vsebine;
• Načelo trajnosti;
• Načelo celovitosti;
• Načelo dostopnosti;
• Načelo varstva kulturnega spomenika.

ZVDAGA določa tudi pravila glede dokumentiranega gradiva. Za gradivo, ki je izvirno
nastalo v elektronski obliki, mora biti zajem urejen tako, da se zagotovi učinkovit zajem
za posamezno vrsto gradiva (vključno z metapodatki, komunikacijski podatki in
podatki, ki so potrebni za vsebinsko in oblikovno neokrnjen prikaz). Za gradivo, ki je
izvirno nastalo v fizični ali elektronski digitalni obliki pa je potrebna ustrezna oz.
zanesljiva pretvorba, za katero se šteje, da zagotavlja reprodukcijo vseh bistvenih
sestavin vsebine izvirnega gradiva, ohranja uporabnost vsebine izvirnega gradiva,
zagotavlja avtentičnost gradiva, vsebuje primerno število kontrol in izpolnjuje pogoje,
ki jih dodatno predpiše Vlada Republike Slovenije. Nadalje so določene zahteve za
uničenje izvirnega dokumentiranega gradiva, kjer mora dokumentirano gradivo v
digitalni obliki izpolnjevati enake pogoje kot izvirno dokumentirano gradivo in je zanj
določena ustrezna hramba, se izvirno dokumentirano gradivo lahko uniči. Uničevanje
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gradiva mora biti evidentirano. Sama hramba dokumentiranega gradiva se izvede v
ustreznih prostorih in opremi ter v ustreznih klimatskih pogojih.

Javno arhivsko gradivo je skladno z določili ZVDAGA dostopno vsakomur. Zahtevek
mora biti posredovan pisno ali preko objave na svetovnem spletu, ki mora vsebovati
osebno ime oziroma naziv osebe, identifikacijsko oznako, namen uporabe gradiva ter
druge podatke, ki so potrebni za dostop do gradiva. Arhiv v ta namen vodi evidenco.

Arhiv pri izdajanju arhivskega gradiva, poslovni subjekti pri svojem poslovanju, prav
tako pa tudi komunalna podjetja, mora pri svojem poslovanju spoštovati ZVOP-1.
ZVOP-1 določa pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo
neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost, z namenom obdelave
osebnih podatkov. Tudi ZVOP-1 ima svoja načela:
• Načelo zakonitosti in poštenosti: osebni podatki se obdelujejo zakonito in pošteno;
• Načelo sorazmernosti: osebni podatki morajo biti ustrezni po obsegu primerni
glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo;
• Prepoved diskriminacije: varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno vsakemu
posamezniku ne glede na narodnost, raso, barvo, veroizpoved, spol, jezik in
podobno.

ZVOP-1 v 8. členu jasno določa, da se osebni podatki lahko obdelujejo le, če v to privoli
posameznik ali to določa zakon. Namen obdelave osebnih podatkov mora biti določen
v zakonu, za druge namene pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug način
seznanjen o namenu obdelave osebnih podatkov. Ta zadeva je še posebej pomembna
za komunalna podjetje, ki se moramo pri poročanju državnim organom držati zakonov,
pri vzpostavitvi elektronskega poslovanja z uporabniki pa morajo imeti ureje ustrezne
splošne pogoje, ki vsebujejo tudi morebitno obdelavo osebnih podatkov, tudi zgolj za
interne namene. Osebni podatki se lahko zbirajo le za določene in zakonite namene,
nadalje pa se ne smejo obdelovati tako, da bi bila njihova obdelava v neskladju s temi
nameni.
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Za komunalna podjetja je pomembna tudi pogodbena obdelava podatkov, ki lahko
pride do izraza, ko komunalno podjetje s pogodbenikom izvaja določena opravila, ki so
lahko tudi prikaz podatkov v geografskem informacijskem sistemu ali na spletnem
portalu za uporabnike komunalnih storitev, ki predstavljajo informacijsko rešitev
pogodbenika. ZVOP-1 v 11. členu določa, da mora biti pogodbeni izvajalec pri takšni
obdelavi podatkov registriran za takšne dejavnosti in zagotavljati naslednje postopke in
ukrepe:
• Varovanje prostorov, opreme in sistemske programske opreme;
• Varovanje aplikativne programske opreme;
• Preprečitev nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov (tudi pri prenosu po
omrežjih, kot je internet);
• Zagotavljanje učinkovitega načina blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja
osebnih podatkov;
• Omogočanje poznejšega ugotavlja, kdaj so bili vneseni, obdelani, uporabljeni in kdo
je to storil.
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3 Sodobna tehnologija v komunalnih podjetjih
V predstavitvi komunalnih podjetij smo ugotovili, da so dejavnosti komunalnega
podjetja kar obsežne. Kot smo navedli, lahko vse te dejavnosti oz. javne službe za
določeno občino izvaja eno podjetje ali vsako dejavnost drugo podjetje. Vsekakor pa
vsaka dejavnost predstavlja svojo znanost, kjer bomo načine dela in sodobne
pripomočke za lažje in bolj kakovostno delo ter kvalitetnejšo komunikacijo s strankami
ali znotraj podjetja predstavili v tem poglavju. Glede na to, da je naš cilj urejati
podatke, ki so pomembni za pravilen in lažji obračun komunalnih storitev, se bomo pri
posameznih dejavnostih osredotočili večinoma na podatke, ki vplivajo na obračun.
Posamezna določila bomo definirali in med sabo primerjali med petimi občinami iz
različnih koncev Slovenije, in sicer med Občinami Bled, Domžale, Koper, Maribor in
Žalec.

3.1 Oskrba s pitno vodo
3.1.1 Obveznosti izvajalca in uporabnika

ZVO-1 oskrbo s pitno vodo kot obvezno občinsko GJS navaja v 149. členu. Aktivnosti, ki
se izvajajo v tej službi, natančneje opisuje Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št.
88/12) ter lokalni Odloki in Pravilniki. Uredba o oskrbi s pitno vodo določa vrste nalog,
ki se izvajajo v okviru storitev obvezne občinske GJS oskrbe s pitno vodo in nekatere
pogoje za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot javna službe, ter za lastno oskrbo s pitno
vodo. Prav tako Uredba o oskrbi s pitno vodo navaja standarde komunalne
opremljenosti, ukrepe za opravljanje javne službe, kot je operativni program varstva
okolja, obveznosti občin in izvajalcev javne službe ter ostale pogoje, ki morajo biti
izpolnjeni pri opravljanju storitev javne službe.

Odloki o oskrbi s pitno vodo določajo pogoje in naloge na lokalni ravni. Kot primer
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Domžale (Ur. vestnik občine Domžale št. 1/05)
določa pogoje oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodov ter pravice, dolžnosti in
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odgovornosti lastnika, upravljavca in uporabnikov v zvezi z dobavo pitne vode. Zgoraj
omenjeni Odlok torej določa omenjene pogoje za vodovodno omrežje v lasti Občine
Domžale, prav tako pa določa pogoje uporabnikom in lastnikom odjemnih mest.
Uredba določa naloge in pravila izvajalcu javne službe, medtem ko Odlok določa pravila
tudi uporabniku javne službe.

Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12) je v veljavi od 1. januarja 2013. Pred
začetkom veljavnosti Uredbe, je bil v veljavnosti Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. l.
RS, št. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12), kjer pa sta sedaj v veljavi le še 9. in 10. člen, ki
določata pravila glede vodenja evidenc upravljavcev vodovodov in vodenje evidenc
vodovodov.

Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12) torej konkretno določa območja, kjer
se izvaja GJS oskrbe s pitno vodo, določa Občinam, da morajo zagotavljati javno službo
za območje celotne občine in definira uporabnike javne službe. Upravljavcu Uredba v
22. členu nalaga naslednje obvezne storitve javne službe:
• oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v skladu s predpisi, standardi
in normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo;
• obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne službe o njihovih
obveznostih in izvajanju javne službe;
• redno vzdrževanje javnega vodovoda;
• redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij za
gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari;
• redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod;
• izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih v skladu s predpisi, ki
urejajo pitno vodo;
• monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja za pitno vodo;
• monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode v skladu s pogoji vodnega
dovoljenja za oskrbo s pitno vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete
vode za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega
vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije;
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• priključevanje novih uporabnikov javne službe;
• ter še vrsto drugih nalog, ki so potrebne, da je oskrba s pitno vodo varna.

Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12) opisuje tudi izraze, ki so pomembni
za razumevanje vodovodnega omrežja, prav tako pa so pomembni za uporabnika in
obračun komunalnih storitev. Za nadaljnje razumevanje magistrskega dela so
pomembni naslednji izrazi:
• javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura
namenjen izvajanju javne službe; del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno
omrežje za gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim
vodovodom;
• lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno
vodo na območjih, kjer občina javne službe ne zagotavlja in se pri odvzemu vode iz
podzemnih ali površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v
skladu s predpisi, ki urejajo vode;
• območje javnega vodovoda je območje, ki vključuje območja poselitve, obstoječa in
predvidena poselitvena območja ali njihove dele ter posamezne stavbe ali
gradbene inženirske objekte, za katere občina zagotavlja izvajanje javne službe ali
je v občinskih predpisih zanje predvideno izvajanje javne službe iz enega javnega
vodovoda;
• obračunski vodomer je naprava za merjenje porabe pitne vode iz javnega
vodovoda, ki je nameščen pred odjemnim mestom in je osnova za obračun
izvedenih storitev javne službe;
• odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne napeljave z obračunskim
vodomerom; odjemno mesto je tudi mesto, kjer se izvaja odjem vode iz javnega
vodovoda;
• priključek na javni vodovod je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega mesta
in njegova oprema; priključek na javni vodovod je v lasti lastnika stavbe ali
gradbenega inženirskega objekta in ne sodi med objekte in opremo javne
infrastrukture; priključni sklop na javni vodovod, odjemno mesto in obračunski
vodomer so sestavni deli priključka na javni vodovod.
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Odjemno mesto in namestitev obračunskega vodomera si lahko pogledamo v sliki, ki
ponazarja tudi odgovornost upravljavca javne službe in odgovornost uporabnika
komunalnih storitev.

Slika 6: Skica odjemnega mesta, vodomera in odgovornosti posameznika

Vir: »Kako do priključka?« [KP ''vodovod i kanalizacija'' AD Novi Grad], b. d.

3.1.2 Obračun storitev GJS oskrbe s pitno vodo

Oblikovanje cen storitev in obračun komunalnih storitev določa v letu 2012 sprejeta in
kasneje dopolnjena Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12 in 109/12 – v
nadaljevanju Uredba MEDO5). Uredba MEDO določa metodologijo za oblikovanje cen
tudi za oskrbo s pitno vodo, ki jo morajo upoštevati izvajalci javne službe.

Naš namen ni ugotavljati ceno storitev oskrbe s pitno vodo, ampak ugotovitev
podatkov, ki jih potrebujemo za obračun storitev oskrbe s pitno vodo. Uredba MEDO v
16. členu določa, da je cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo sestavljena iz
omrežnine in vodarine, kar mora izvajalec javne službe prikazati zaračunano ceno
oskrbe s pitno vodo, ki vključuje omrežnino in vodarino. Uredba nadalje določa, da se
višina omrežnine določi na podlagi premera posameznega obračunskega vodomera, ki
je nameščen pri uporabnikih (pred odjemnim mestom). Večji kot je premer
obračunskega vodomera, višja je cena omrežnine, ki se glede na velikost obračunskega
vodomera pomnoži s faktorjem omrežnine, ki jih določa naslednja tabela.

5

Okrajšavo MEDO uporablja tudi Računsko sodišče RS (»Poračun cen storitev v skladu z Uredbo MEDO
(20.1.2015)« [Računsko sodišče RS], 2015)
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Tabela 2: Faktorji omrežnine glede na premer vodomera
PREMER VODOMERA

FAKTOR OMREŽNINE

DN ≤ 20

1

20 < DN < 40

3

40 ≤ DN < 50

10

50 ≤ DN < 65

15

65 ≤ DN < 80

30

80 ≤ DN < 100

50

100 ≤ DN < 150

100

150 ≤ DN

200

Vir: Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12 in 109/12)

To pomeni, da mora komunalno podjetje oz. izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo
voditi evidenco o premerih obračunskih vodomerov za vsako odjemno mesto, saj jih
potrebuje za potrebe pravilnega obračuna komunalnih storitev. Pri tem mora
upoštevati še posebnosti, ki jih v 17. členu določa Uredba MEDO, ki določuje obračun
za kombinirane obračunske vodomere (omrežnina se obračuna za vodomer z višjim
pretokom (premerom)) in v večstanovanjskih stavbah (omrežnina se za vsako
stanovanjsko enoto obračuna s faktorjem omrežnine 1 (to velja za večstanovanjske
stavbe, kjer posamezne stanovanje enote nimajo obračunskih vodomerov)).

Vodarina se uporabnikom storitve oskrbe s pitno vodo obračuna na podlagi stanja
obračunskega vodomera oz. na podlagi dobavljene količine pitne vode, ki se
obračunava glede na dobavljeno porabo v preteklem obdobju. Uredba MEDO določa,
da mora izvajalec pri uporabnikih najmanj enkrat letno ugotoviti dejansko porabo in
opraviti poračun za preteklo obdobje.

Sam način ugotovitve dejanskih porab iz obračunskih vodomerov in pogostost teh
ugotovitev in s tem opravljanje poračunov je prepuščena izvajalcu javne službe. Ta
mora pri tem upoštevati tudi določila občinskih odlokov oskrbe s pitno vodo glede na
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občino, na kateri izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo. Odlok o oskrbi s pitno vodo v
Občini Bled (Ur. l. RS, št. 16/09) v 5. členu izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo
določa zagotovitev pridobivanja podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega vodovoda
zaradi obračuna storitev javne službe. Nadalje omenjeni Odlok določa še načine
zaračunavanja pitne vode in pogostost ugotovitve dejanske porabe pitne vode in
izvedbe poračuna. Ključne določitve glede zaračunavanja pitne vode za 5 Slovenskih
Občin smo zbrali v spodnji tabeli.

Tabela 3: Primerjava določil Odlokov o oskrbi s pitno vodo za Občine Bled, Domžale,
Koper, Maribor in Žalec
Občina
Bled
Način obračuna

V

kubičnih

porabljene vode

metrih

po

Domžale

Koper

Maribor

Žalec

V

Z

V

V

kubičnih

kubičnih

metrih

po

obračunskim

metrih

z

odčitku

odčitku

na

i vodomeri

obračunskim

vsakega

obračunskem

obračunskega

vodomeru

kubičnih

metrih ne mesec

i vodomeri

vodomera
Pogostost

●

za

male

Najmanj enkrat

Na

periodičnega

odčitane

letno,

odčitavanja

količine

menjavi

vodomerov

porabljene

obračunskega

vode ali na

vodomera;

ugotavljanja

uporabnik

letno;

dejanske porabe

e

z

do

posebno

1000

m3

zahtevo

se

s

Najmanj enkrat
ob

porabe:

izredni odčitek

pavšalnim

podlagi

uporabnikom, ki

najmanj

(dodatna

obračunom

poprečne

porabijo več kot

enkrat

storitev)

in kasnejšim

dnevne

50 m3 mesečno

poračunom;

porabe vode

in

velike

ali

podlagi

lahko

za

opravi

Na

letne

letno
●

na

podlagi

rok

večstanovanjski

uporabnik

ugotovitve

m stavbam se

e:

dejanske

stanje ugotavlja

mesečno

porabe

glede

opredeljen

na

ni

mesečno

odčitek, ki
se

izvede

enkrat
mesečno
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Ni opredeljeno

ugotavljanja

Ni

Ni

opredeljeno

opredeljeno;

dejanske porabe

Ni opredeljen

je

pa

izvajalec
javne službe
zavezan

k

vgrajevanju
vodomerov,
ki
omogočajo
daljinsko
odčitavanje
Način določanja

Po

količin

obračunskem

večstanovanjski
h objektih

v

glavnem

Izvajalec

Po glavnem

Po

obračunskem

javne službe

obračunske

obračunskem

vodomeru

vodomeru

lahko

izda

m vodomeru

vodomeru

pooblaščenem

pooblaščenem

račun

na

u

u predstavniku

podlagi

posameznim

objekta

odčitkov

uporabniko

pomožnih

m stavbe

upravljavcu

objekta

Po

glavnem

glavnem

ali

vodomerov
Način določanja

Obračun se vrši

Interna delitev

Poseben

Na

količin

direktno

stroškov

člen določa

delilnega

zaračunavanje

razmerja, ki

vode

ga

uporabniku

v

na

ni

večstanovanjski

podlagi

obveznost

upravljavca

h objektih, kjer

pisnega

izvajalca javne

objekta,

ni

dogovora

službe

sklene

upravljavca

objekta

ki

v

podlagi

mora

Ni

opredeljen;

vsakemu

podpisati

posebej

vseh

dolžnost

ni

(delilnik

pogodbe

stroškov)

imenu

polovica

izvajalca

uporabnikov

uporabnikov

službe

Je

Je

Je opredeljeno

opredeljeno

opredeljeno

Ni

Ni

opredeljeno

opredeljeno

javne

objekta
Določitev glede

Je opredeljeno

Je opredeljeno

javljanja
sprememb,
vplivajo

ki
na

obračun
Določitev glede

Ni opredeljeno

Uporabniki

javljanja

lahko

do

odčitkov s strani

zadnjega dne v

uporabnikov

mesecu

Ni opredeljeno

sami
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javijo stanje
Določitev glede

Se

obračuna

Se

obračuna

okvare

povprečna

pavšalna

obračunskega

dnevna poraba

poraba

vodomera

v zadnjem, na

na

osnovi

povprečne

vode

odčitkov

porabe

obdobju 12

obdobju 12

uporabnikove

obračunanem

mesecev

mesecev

povprečne

obdobju

pred

pred

porabe

nastankom

nastankom

preteklem

okvare

okvare

obračunskem

vode
podlagi

Se obračuna

Se obračuna

Se

povprečna

povprečna

povprečna

količina

količina

količina

porabljene

porabljene

porabljene vode

v

vode

v

obračuna

v

višini

v

obdobju
Ostalo

Ni opredeljeno

Določeno kaj v

Izvajalec

Za

primeru,

javne službe

delitev dolga

pravilo

določi

pooblačeni

lahko

odgovarjajo

izvajalec

javne

predstavnik

vzdržuje tudi

uporabniki

službe

izvajalca

ko

ni

mogel

interno

Višino akontacije

pomožne
vodomere

ugotoviti stanja

Vir: Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled (Ur. l. RS, št. 16/09); Odlok o oskrbi s
pitno vodo v Občini Domžale (Ur. vestnik občine Domžale, št. 1/05); Odlok o oskrbi s
pitno vodo v Občinah Koper, Izola in Piran [Rižanski vodovod Koper d.o.o., 2002];
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v
Mestni občini Maribor (Medobčinski ur. Vestnik, št. 3/14); Odlok o oskrbi s pitno vodo
na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Ur. l. RS, št.
1/12)

Iz zgornje tabele smo ugotovili razliko med določili, ki jih morajo upoštevati izvajalci
javne službe oskrbe s pitno vodo v posameznih občinah. Gre za veliko podatkov o
vodomerih in njihovi porabi, kjer lahko za občutek pogledamo število priključkov v
Ljubljani, ki ga oskrbuje Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., ki je na dan
31.12.2014 znašalo 41.511 priključkov ter 1.139 km vodovodnega omrežja
(»Vodovodni sistemi v številkah« [Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.], b. d.).
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Komunalno podjetje mora torej za uspešen obračun komunalnih storitev imeti točno
evidenco o vseh vodomerih, akontacijah oz. odčitkih za posamezen vodomer ter njihov
datum vgradnje. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere (Ur. l. RS, št. 26/02,
42/06 in 16/13) v 31. členu namreč določa redno overovitev vodomera vsaj na 5 let. To
pomeni, da je potrebno vodomer vsaj na 5 let zamenjati in ga ponovno overiti.

3.1.3 Tehnologija za elektronski zajem podatkov obračuna komunalnih storitev v
zvezi z oskrbo s pitno vodo

Kot ugotovljeno v prejšnjem naslovu tega magistrskega dela, ima komunalno podjetje z
državno Uredbo in lokalnimi Odloki in pravilniki določene roke v katerih je potrebno
ugotoviti stanje vodomera in na njegovi podlagi izvesti poračun. Glede na število
priključkov in število odjemnih mest, je torej potrebno vsaj enkrat letno opraviti več
10.000 popisov vodomerov oz. v primeru, da ima komunalno podjetje veliko večjih
porabnikov, kjer se stanje ugotavlja mesečno, še toliko več. Točne podatke o stanjih
vodomerov potrebuje obračun komunalnih storitev, ki lahko izvede pravilen obračun
na podlagi naslednjih podatkov:
• serijska številka vodomera: podatek predstavlja ključ do baze uporabnikov, kjer se
na podlagi tega podatka ugotovi odjemno mesto, kateremu pripada stanje
vodomera oz. odčitek;
• stanje oz. odčitek vodomera: podatek se zapiše na odjemno mesto in se na njegovi
podlagi izvede poračun porabljene vode (izračunu razlike z zadnjim popisanim
stanjem se odštejejo obračunane akontacije);
• datum popisa: podatek je pomemben zaradi obdobja v katerem se izvede poračun.

Pridobitev potrebnih podatkov oz. ugotavljanje stanja ali popisovanje vodomerov je
možno na več načinov. Rovtar (2014) navaja naslednje načine in tehnologije, ki jih za
popisovanje vodomerov uporabljamo danes:
• ročni računalnik;
• vnos stanja preko spleta: preko obrazca za javljanje stanja na spletni strani
komunalnega podjetja ali preko spletnega portala za uporabnike komunalnih
storitev;
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• sporočanje preko telefona ali e-pošte: uporabnik javi stanje, operater ga vnese v
sistem;
• papir: izpis popisne liste v papirni obliki, kjer popisovalec s kemičnim svinčnikom
vpisuje stanja vodomerov (in datume). Podatke je potrebno prepisati v elektronsko
obliko;
• daljinski sistem (AMR): tehnologija avtomatskega odčitavanja podatkov in prenosa
do baze za obračun;
• MBUS: evropski standard za oddaljeno popisovanje vodomerov;
• On-line preko GSM omrežja: podatki o stanju vodomerov se prenašajo preko GSM
omrežja s tehnologijo GPRS;
• Pavšal: predstavlja obračun akontacije v tistih mesecih, ko stanja vodomera nismo
pridobili.

V osnovi popis vodomerov lahko delimo na načina, kjer je potreben fizičen stik z
vodomerom (fizičen popis) ali popis vodomera na daljavo (daljinski popis). Podjetje
Infotim Ržišnik Perc d.o.o. je za oba načina vodomerov pripravilo programsko rešitev
eMR, ki omogoča popisovanje vodomerov s terminalom ali sprejemanje podatkov,
pridobljenih iz daljinskih vodomerov. Programska rešitev je sestavljena iz naslednjih
aplikacij (Rovtar, 2014):
• DOS aplikacija: primerna za ročne terminale z DOS operacijskim sistemom;
• Windows aplikacija: primerna za ročne terminale z Windows operacijskim
sistemom in osebne računalnike (slednje se uporablja za pregled poročil o
izvedenem popisu in administracijo);
• Androidna aplikacija: primerna za tablične računalnike in pametne mobilne
telefone.

Programska rešitev eMR je namenjena komunalnim podjetjem, upravnikom stavb in
vsem ostalim podjetjem, ki popisujejo različne števce. eMR ni namenjen samo
komunalnim podjetjem, kot izvajalcem GJS oskrbe s pitno vodo, ampak tudi
popisovanju plina in tople vode, torej vsem, ki za obračun storitev potrebujejo števčno
stanje.
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Ključne komponente eMR so (Infotim Ržišnik Perc d.o.o., b. d. a):
• Odčitavanje vodomerov: omogoča odčitavanje različnih vodomerov;
• Opcijska podpora AMR: daljinsko lahko popisujemo razne sisteme (OMR, iPERL,
Zenner, Diehl, Homerider, Wavenis, Sontex);
• Menjava vodomerov: menjava vodomera se lahko opravi na elektronski način;
• Napredni iskalnik: odjemna mesta lahko iščemo po različnih kriterijih;
• GPS lokator: s pomočjo aktualne pozicije lahko preverimo odjemna mesta v okolici;
• Odčitavanje preko črtne kode: s pomočjo črtne kode je popis opravljen hitreje in z
zmanjšano možnostjo za napake;
• Kontrola porabe: porabo posameznega odjemnega mesta vidimo takoj, ko vnesemo
novo stanje;
• Kartografija OpenStreetMap: podpora vpogledu odjemnih mest na zemljevidu;
• Orodje za poročanje: preko računalniškega vmesnika je možno pregledovati različna
poročila;
• Izmenjava podatkov z zalednimi sistemi: podatki o popisu se samodejno
izmenjujejo;
• Slikanje odjemnih mest: pri popisu lahko posnamemo tudi sliko vodomera, ki nam
kasneje omogoča hitro kontrolo popisa in reševanje reklamacij.
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Slika 7: Vmesnik za popisovanje vodomerov skupaj s sliko vodomera

Vir: Infotim Ržišnik Perc d.o.o., b. d. a

Z omenjenimi sistemi se želimo znebiti popisovanja vodomerov s papirjem in kemičnim
svinčnikom. Uvedba takšnega sistema komunalnemu podjetju prinaša številne
prednosti (Infotim Ržišnik Perc d.o.o., b. d. a):
• Znižanje stroškov vzdrževanja in popisovanja vodomerov;
• Zmanjšanje napak: v primeru popisovanja s programsko opremo je možno nastaviti
opozorila, ki popisovalca sproti opozarjajo na morebitno napačno prebrano stanje
vodomera;
• Večji obseg popisovanja, hitreje in bolj priročno: z omenjenim sistemom posamezni
popis opravimo hitreje, kar nam omogoča več popisov v krajšem času;
• Zagotavljanje natančnejših podatkov za zaračunavanje strankam: v primeru vnosa
stanja, ki bistveno odstopa od predhodnih stanj, se sproži alarm, ki popisovalca
takoj opomni, da stanje preveri še enkrat oz. potrdi bistveno odstopanje;
• Enostavno nadziranje točnih trenutnih informacij na terenu: popisovalec in
kontrolorji v pisarnah lažje nadzirajo delo, kar pomeni tudi izboljšave na področju
izdelave/prilagoditve rajonov oz. rut za popis;

Simon Pernovšek: Elektronsko poslovanje komunalnih podjetij

44

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

• Povečanje zadovoljstva strank s pravočasnimi in točnimi podatki za obračun: v
primeru sprotnega nadzora podatkov popisa se zmanjša možnost obračuna
napačnih količin strankam, kar privede do zmanjševanja reklamacij in s tem večjega
zadovoljstva.

Sistem za elektronski popis vodomerov podjetja Infotim Ržišnik Perc d.o.o. je sestavljen
iz več komponent, saj omogoča popis daljinskih vodomerov (sistemi AMR, AMR on-line
in MBUS) ter popisovanje klasičnih vodomerov, ki ne podpirajo daljinskega popisovanja
(vnos stanja preko aplikacije na prenosni napravi). Komponente in prenos informacij
prikazuje naslednja slika.

Slika 8: Prenos informacij v programskem paketu za popisovanje vodomerov eMR

Vir: Rovtar, 2014

Podatki se torej izmenjujejo med več sistemi. Ker želimo zajeti točne informacije o
popisu vodomerov in želimo, da so le-te ažurne, je komunikacija s programom za
obračun komunalnih storitev obvezna. Ta program sporoča informacije, ki so potrebne
za seznanitev programa za elektronski popis vodomerov, ki so informacije o
uporabniku (naziv, naslov, številka odjemnega mesta, predhodni popisi oz. pretekla
poraba vode pri uporabniku) in informacije o merilnem ali odjemnem mestu (vrsta
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vodomera, lokacija vodomera, frekvenca popisa). Sistem te podatke uvrsti na seznam
vodomerov, ki se v določenem obdobju popisujejo. Nadalje je možno sezname za popis
razdeliti med popisovalce, kjer posamezen popisovalec vidi seznam potrebnih
pridobitev stanja za določen dan. Skrbnikom popisa je omogočen nadzor nad
opravljenim delom ter pošiljanje dodatnih informacij popisovalcem (izvedbe izrednih
odčitkov, ki se izvedeno na določen dan poleg rednega popisa, saj je popisovalec na
delu na tem območju). Skrbnik sistema lahko preko kartografskega sistema preveri kje
se giba posamezen popisovalec (Infotim Ržišnik Perc d.o.o., b. d. b).

V podjetju Infotim Ržišnik Perc d.o.o. dajejo prednost popisu preko Androidne
aplikacije, saj so po podatkih Rovtarja (2014) že pred leti zaznali, da naprave z
operacijskim sistemom Android izpodrivajo naprave z operacijskim sistemom
Windows, saj je konec leta 2010 prodaja pametnih telefonov že presegla prodajo
namiznih računalnikov. Slabost vidi v pomanjkanju gonilnikov za daljinsko popisovanje
in v številu slabih naprav, prednosti uporabe aplikacije za Android operacijske sisteme
pa je več:
• Več odjemnih mest: zaradi večjega spomina Androidnih naprav je nanje možno
naložiti več odjemnih mest in več podrobnosti o posameznem odjemnem mestu;
• Hitrejša obdelava podatkov: Androidne naprave so v današnjem času zelo
zmogljive, kar omogoča, da se podatki obdelajo hitreje;
• Hitrejše delovanje; predvsem zaradi dovršene strojne opreme;
• Boljša izraba mobilnega omrežja: podatki se lahko sproti izmenjujejo s strežnikom;
• Velika izbira naprav na trgu: proizvajalcev, ki proizvajajo Androidne naprave je vsak
dan več, prav tako je velika izbira naprav, ki so odporne na zunanje vplive in s tem
bolj primerne za delo na terenu;
• Več spominskega prostora: omejitve s podatki praktično ni;
• Cenejše

naprave:

povpraševanje,

konkurenca

in

odprtokodnost

Android

operacijskega sistema omogočajo, da so naprave cenejše.
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Popis vodomera z mobilno napravo (pametni telefon ali tablica) poteka v naslednjih
korakih (Infotim Ržišnik Perc d.o.o., b. d. b):
• Prijava v sistem delavec, ki opravlja popis vodomera se s svojim uporabniškim
imenom in geslom prijavi v sistem;
• Aplikacija mu prikaže seznam vodomerov oz. lokacij, kjer je potrebno pridobiti
stanje: lokacije je možno pregledovati preko seznama ali zemljevida;
• Izbira odjemnega mesta: delavec po prihodu na lokacijo preveri pravilnost
vodomera tako, da ga izbere iz seznam in preveri serijske številke ali s pomočjo BAR
kode6, če je nalepljena na vodomer;
• V maski vnosa stanja vnese podatke o novem stanju: delavec pri vnosu stanja vidi
staro stanje in datum prejšnjega popisa, kar mu je v pomoč oz. mu onemogoča
vnos nižjega stanja ali stanja, ki bi preveč odstopalo od predhodnih popisov;
• Po potrditvi izbere način iskanja novega vodomera: aplikacija se vrne na korak dve,
kjer se prične izvajati nov popis.

Delavec pri vnosu novega stanja vodomera skozi masko vidi naslednje podatke o
uporabniku in vodomeru, ki mu omogočajo lažje lociranje vodomera in kontrolo
pravilnosti izbire vodomera (Rovtar, 2014):
• Številka ali koda odjemnega mesta: podatek je pomemben za obračun komunalnih
storitev, saj poleg številke vodomera služi za prenos podatkov oz. povezavo z bazo
in kontrolo podatkov;
• Številka vodomera: podatek se pri prenosu podatkov v program za obračun
komunalnih storitev uporablja za pripis novih stanj vodomerov;
• Datum zadnje menjave vodomera; podatek pove, od kdaj je vodomer nameščen na
odjemnem mestu;
• Tip vodomera: podatek pove, katerega tipa ali proizvajalca je vodomer. Popisovalec
tako lahko opazi, da je v bazah vnesen napačen podatek, ki odstopa od stanja na
terenu, zato javi, da se podatek zamenja s pravilnim;

6

BAR koda predstavlja črtno kodo, ki je način zapisa niza številk in črk s črtami in presledki različnih širin
(Črtna koda, b. d.).
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• Dimenzija vodomera: dimenzija vodomera predstavlja premer cevi in je pomemben
tudi za obračun komunalnih storitev, saj premer vodomera določa tudi višino
obračuna omrežnine;
• Lastnik vodomera oz. naziv odjemnega mesta: podatek služi za dodatno kontrolo
izbire pravega odjemnega mesta;
• Naslov vodomera oz. naslov odjemnega mesta: podatek služi za dodatno kontrolo
izbire pravega odjemnega mesta in izris lokacije odjemnega mesta na zemljevidu;
• Opomba popisovalca: popisovalec lahko napiše opombe, ki bi jih opazil v
odstopanju podatkov v bazi ali v primeru, da bi bila prekomerna poraba vode, kjer
bi lahko vpisal vzrok prekomerne porabe (pušča, več uporabnikov/prebivalcev,…).
Opombo je možno vpisati ročno ali jo izbrati iz seznama pogostih opomb. Opomba
se vpiše tudi pri uporabnikih, pri katerih nam je bila izvedba popisa onemogočena
(založeno, avto na jašku, pes, zarošen vodomer,…);
• Datum in stanje prejšnjega popisa: podatek služi za dodatno kontrolo in za
onemogočanje vnosa stanja, ki bi bilo nižje od prejšnjega stanja ali ni v skladu s
predhodnimi popisi. Takšna odstopanja so zaradi sprotnega alarmiranja videna
takoj in je potrebno ponovno potrditi, saj je na takšen način mogoče prihraniti
dodatno pot v primeru ponovnega popisa;
• Datum trenutnega popisa in polje za vnos stanja: datum se izpiše samodejno, saj je
enak trenutnemu datumu, popisovalec samo dopiše trenutno stanje vodomera;
• Lokacija vodomera: podatek služi za detajlno lociranje vodomera, ki se popisovalec
že nahaja na naslovu oz. na parceli odjemnega mesta (sredina dvorišča, pod
stopnicami, garaža, hodnik,…);
• Gumbi za prehod na nov popis: gumbi služijo zaključevanju popisa in izbiro novega
popisa. Gumb filter omogoča vpogled popisanih/nepopisanih vodomerov.
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Slika 9: maska vnosa stanja vodomera v Androidni aplikaciji eMR

Vir: Rovtar, 2014
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Poročilni sistem prinaša dodano vrednost sistema za elektronski popis vodomerov, saj
popisovalcu na terenu in skrbnikom v pisarnah omogoča takojšen pregled nad
opravljenim delom. Popisovalec na terenu v aplikaciji lahko sproti preverja koliko
vodomerov je že popisal in koliko mu jih je ostalo za ta delovni dan. Podatke lahko
preveri v načinu seznama ali preko zemljevida, ki mu hkrati omogoča lažjo orientacijo v
prostoru. Skrbniki v pisani lahko poizvedujejo po več analizah, kot so izvedba popisov v
določenem časovnem obdobju, primerjajo izvedeno s planiranim, pregledujejo in
primerjajo uspešnost popisovalcev ter na podlagi prejetih poročil lažje organizirajo
nadaljnje delo. Tukaj se v sam proces lahko vključi logistična podpora, ki skrbi, da se
popisi izvajajo skladno z zastavljenimi plani ter po potrebi vključuje dodatne aktivnosti
v sam proces popisa vodomera (izvedba izrednega popisa določenega vodomera,
javljanje dodatnih informacij popisovalcu, kot je, da mora popisovalec obvezno
pozvoniti pri uporabniku,…).

Slika 10: Pregled poročil o popisu vodomerov v programski opremi za osebne
računalnike

Vir: Rovtar, 2014

Simon Pernovšek: Elektronsko poslovanje komunalnih podjetij

50

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

3.1.4 Tehnologija menjave vodomerov s pomočjo elektronskih delovnih nalogov

Podobno kot pri rednem ali izrednem popisu vodomera, je tudi stanje vodomera ob
njegovi menjavi zelo pomembno za obračun komunalnih storitev. Stanje vodomera
sicer predstavlja enak podatek kot pri rednem ali izrednem popisu, le da je pri tej
aktivnosti potrebnih več podatkov. Poleg stanja vodomera, ki bo iz vodovodnega
omrežja odstranjen, je potrebno popisati stanje (in ostale podatke) vodomera, ki bo
nameščen v vodovodno omrežje. Stanje novega vodomera ni nujno da je 0. Podatki, ki
jih potrebuje obračun komunalnih storitev za pravilno ureditev baze podatkov torej so:
• serijska številka starega vodomera: podatek je že vnesen v bazi podatkov o
vodomerih oz. odjemnih mest in služi za določitev odjemnega mesta;
• stanje oz. odčitek starega vodomera: stanje služi za izvedbo poračuna storitev
oskrbe s pitno vodo;
• serijska številka novega vodomera: podatek služi za vnos v bazo podatkov o
vodomerih oz. odjemnih mest (z aktivacijo novega vodomera, se dezaktivira stari
vodomer). Dodatno se poleg serijske številke še izpolnijo ostali podatki o vodomeru
(premer, tip, proizvajalec,…). V kolikor komunalno podjetje uporablja šifrant
vodomerov, se ti ostali podatki avtomatsko vpišejo iz šifranta;
• stanje oz. odčitek novega vodomera: stanje služi kot začetno stanje vodomera na
novem odjemnem mestu. Stanje novega vodomera ni nujno da je 0, zato je to
stanje nujno potrebno tudi za dodatno kontrolo.

V izogib ročnemu vpisovanju podatkov o serijskih številkah, vodomerih, stanjih in
ponovnemu prepisovanju podatkov v program za obračun komunalnih storitev, je
podjetje Kaliopa d.o.o. razvilo programsko rešitev (Androidna aplikacija), ki omogoča
elektronsko sprejemanje, obdelavo, vpisovanje in posredovanje podatkov potrebnih za
izvedbo menjave vodomera na terenu. Podatki se torej iz ročne (tiskan delovni nalog in
kemični svinčnik) selijo v elektronsko obliko (elektronski delovni nalog in pametni
mobilni telefon oz. tablični računalnik). Specifikacije pametnih mobilnih telefonov
(prikazano v Tabeli 1 tega magistrskega dela) so dovršene do te mere, da je mogoče
vnašanje podatkov že na pametnih mobilnih telefonih, ki imajo manjši zaslon (resolucija
zaslonov je enaka kot na televizijskem sprejemniku).
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Slika 11: Iskanje odjemnega mesta v Androidni aplikaciji za menjavo vodomerov

Vir: Kaliopa d.o.o., b. d. a

Postopek menjave vodomera z Androidno aplikacijo za menjavo vodomerov se izvede v
naslednjih korakih (Kaliopa d.o.o., b. d. a):
• Izbira vrste aktivnosti: delavec, ki opravlja menjavo vodomera po prijavi v sistem
izbere vrsto aktivnosti, ki je menjava vodomera;
• Iskanje odjemnega mesta: s pomočjo različnih vrst iskanja (splošno iskanje, iskanje
po naslovu, iskanje v bližini trenutnega položaja preko GPS, iskanje s skeniranjem
QR kode7, iskanje s skeniranjem BAR kode8,…) se najde pravilno odjemno mesto.
Iskanje odjemnega mesta s pomočjo QR ali BAR kod (nalepka na vodomeru)
preprečuje napake, da bi se pri izbiri vodomera zatipkali;
• Pregled in vnos podatkov o starem vodomeru: s prikazom podatkov o starem
vodomeru se podatki preverijo in v posebno okence se zabeleži stanje vodomera
pred odstranitvijo;
• Pregled in vnos podatkov o starem vodomeru: s prikazom ali vnosom podatkov o
novem vodomeru se potrdi uspešno izvedeno menjavo vodomera. Vpiše se stanje
vodomera po namestitvi v vodovodni jašek;
• Fotografije: možno je fotografiranje različnih podatkov, kot so npr. lokacija,
fotografija

starega

vodomera,

fotografija

novega

vodomera,

fotografija

7

QR koda prestavlja matrično oz. 2D črtno kodo. Za razliko od črtne kode, je v QR kodi lahko shranjenih
več podatkov, kot je URL spletnega mesta, besedilo ali telefonska številka (Koda QR, b. d.).
8
BAR koda predstavlja črtno kodo, ki je način zapisa niza številk in črk s črtami in presledki različnih širin
(Črtna koda, b. d.).
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porabljenega materiala ali fotografija napake,…). Fotografije lahko služijo tudi v
primeru, če bi se delavec pri vpisu starega ali novega stanja vodomera zatipkal
(hitrejše ugotavljanje pravega stanja – ni potrebno fizično iskanje vodomera v
skladišču);
• Podpis delavca in stranke: delavec se po popravljeni menjavi vodomera podpiše
direktno v aplikaciji, prav tako pa se v svoje polje podpiše tudi stranka. Na ta način
je zagotovljeno, da se stranka strinja s stanji vodomerov. Možno je pošiljanje kopije
delovnega naloga na strankin elektronski naslov.

Slika 12: Priložene fotografije posnete pri menjavi vodomera

Vir: Kaliopa d.o.o., b. d. a

Nad vsemi aktivnostmi, ki se izvajajo pri menjavi vodomera, je možen sprotni pregled.
Delavec ima v aplikaciji možen pregled nad že opravljenimi menjavami in nad
menjavami, ki še čakajo na menjavo (glede na plan dneva/tedna/meseca/leta). Skrbnik
in referenti v pisarni imajo enak pregled omogočen preko portala iKomunala. Dodatno
si lahko referent ogleda še celotne podatke o posameznih menjavah s klikom na
posamezno odjemno mesto. Omenjena aktivnost pregleda menjav je uporabna tudi v
oddelku za obračun komunalnih storitev oz. v primeru morebitnih reklamacij (stranka
se ne strinja s količinami obračunanih storitev oz. s stanje starega in novega
vodomera). V dokaz oz. preverbo lahko referent z nekaj kliki odpre delovni nalog
menjave vodomera in na slikah preveri ali sta stanji starega in novega vodomera
zapisani pravilno. Dodatno lahko preveri tudi številko novega vodomera (v primeru, da
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bi v sistemu bila vnesena napačna številka vodomera, bi to pomenilo težavo pri
popisovanju vodomerov in pri naslednji menjavi vodomera) (Kaliopa d.o.o., b. d. a).

3.2 Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
3.2.1 Obveznosti izvajalca in uporabnika

ZVO-1 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode kot obvezno
občinsko GJS navaja v 149. členu. Aktivnosti, ki se izvajajo v tej službi natančneje
opisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15)
ter lokalni Odloki in Pravilniki. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode izvajalcem GJS določa vrste nalog, oskrbovane standarde in tehnične,
vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe, ki so potrebni za izvajanje GJS.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15) določa
izraze, ki so pomembni za nadaljnje razumevanje:
• aglomeracija: območje poselitve, kjer je mogoče zbiranje in odvajanje komunalne
odpadne vode po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo;
• izvajalec javne službe: pravna ali fizična oseba, ki jo določi občina v skladu s
predpisi, ki urejajo GJS;
• kanalizacijski priključek: je cevovod s pripadajočo opremo, ki potek od mesta
priključitve na javno kanalizacijo do zadnjega jaška pred objektom, ki je priključen
na javno kanalizacijsko omrežje;
• mala komunalna čistilna naprava: naprava, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
• nepretočna greznica: naprava, ki na nepretočen način ureja emisijo snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
• upravljavec javne kanalizacije: pravna oseba, ki ga občina v skladu s predpisi izbere
za izvajalca javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.
Uporabnik GJS je v skladu s 7. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15) vsak lastnik objekta ali dela objekta in upravljavec
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javnih površin. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode natanko
določa tudi naloge javne službe, kot so obvezne storitve ločeno za objekte, ki so
priključeni na kanalizacijsko omrežje in objekte, ki niso priključeni na kanalizacijsko
omrežje:
• objektom, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje je potrebno zagotavljati
odvajanje komunalne odpadne vode ter njeno čiščenje, odvajanje padavinske
odpadne vode ter njeno čiščenje, obdelavo blata na območju komunalne čistilne
naprave;
• objektom, ki niso priključeni na kanalizacijsko omrežje je potrebno zagotavljati
prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice ter
njeno čiščenje, prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter njegovo
obdelavo in pregled malih komunalnih čistilnih naprav.

Za vse objekte, ki so od kanalizacijskega omrežja oddaljeni več kot 100 metrov in za
objekte, pri katerih je gradnja kanalizacijskega priključka neekonomična glede na
koristi za okolje, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št.
98/15) v 19. členu določa, da mora objekt imeti:
• malo komunalno čistilno napravo;
• tipsko malo komunalno čistilno napravo;
• nepretočno greznico (samo v primeru posebnih geografskih razmer).
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Slika 13: Prevzem blata iz male komunalne čistilne naprave

Vir: »Praznjenje nepretočnih greznic, prevzem blata iz MKČN in obstoječih greznic« [JP
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.], b. d.

Prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav se mora izvajati v skladu s
časovnimi presledki, ki so določeni glede na zmogljivost male komunalne čistilne
naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta. Če gre za objekt kmetijskega gospodarstva,
je možno ob doseganju določenih pogojev (kmetijska dejavnost) odpovedati koriščenje
storitev iz druge alineje prejšnjega odstavka, če lastnik tega objekta predloži pisno
izjavo. Pregled male komunalne čistilne naprave mora biti izveden vsake tri leta in se
izvede s strani izvajalca GJS. Pregled vključuje kontrolo obratovanja, nastajanje in
zbiranje komunalne odpadne vode, zmogljivost, način odvajanja v zvezi z omejitvami,
ki urejajo emisijo snovi in toplote ter hrambo podatkov.

Iz omenjenega torej sledi, da mora izvajalec GJS voditi natančno evidenco o vseh
greznicah in malih komunalnih čistilnih napravah, ter razporeditev praznjenja greznic
oz. prevzemanja blata iz malih komunalnih čistilnih naprav. V magistrskem delu bomo v
ta namen predstavili rešitev, ki omogoča vodenje evidenc in omogoča sledenje
aktivnostim na terenu, v raziskavi pa preverili v kolikšni meri se takšni sistemi že
uporabljajo (na elektronski način).
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Lokalni Odloki in Pravilniki določajo naloge izvajalcu in uporabniku na lokalni ravni.
Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Domžale (Ur.
Vestnik Občine Domžale št. 10/05) tako določa pogoje, dolžnosti in odgovornosti
lastnika, upravljavca in uporabnika javne kanalizacije na območju Občine Domžale. Na
lokalni ravni so lahko določeni še dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
lastnik javne kanalizacije (Občina) in uporabniki.

3.2.2 Obračun storitev GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode

Uredba MEDO določa metodologijo za oblikovanje cen za storitve odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode. Omenjeno Uredbo morajo upoštevati
izvajalci GJS pri obračunu storitev. Skladno z 19. členom Uredbe MEDO se ločeno
oblikujejo in obračunavajo cene za naslednje storitve:
• odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin;
• odvajanje padavinske odpadne vode s streh;
• storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami;
• čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin;
• čiščenje padavinske odpadne vode s streh.

Na računu za komunalne storitve mora biti ločeno prikazana omrežnina in storitev,
skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda (Ur. l. RS, št. 98/15) pa se obračuna tudi okoljska dajatev zaradi odvajanja
komunalne odpadne vode. Omrežnina se obračuna glede na zmogljivost priključka,
določeno s premerom vodomera. Za določanje faktorja omrežnine se uporablja
preglednica, ki določa faktor glede na premer vodomera (enak sistem kot pri določanju
omrežnine za oskrbo s pitno vodo). Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda skladno z zgornjo Uredbo ne obračunava za komunalne
odpadne vode, ki nastanejo v kmetijstvu in se zbira v nepretočni greznici, če se le-ta
uporablja kot gnojilo (lastnik mora za oprostitev predložiti pisno izjavo).
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Tabela 4: Faktorji omrežnine glede na premer vodomera
PREMER VODOMERA

FAKTOR OMREŽNINE

DN ≤ 20

1

20 < DN < 40

3

40 ≤ DN < 50

10

50 ≤ DN < 65

15

65 ≤ DN < 80

30

80 ≤ DN < 100

50

100 ≤ DN < 150

100

150 ≤ DN

200

Vir: Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12 in 109/12)

Isto določilo glede obračuna omrežnin za oskrbo s pitno vodo, ki določa, da se v
večstanovanjskih stavbah za vsako enoto obračuna omrežnina s faktorjem 1, velja tudi
v primeru odvajanja komunalne odpadne vode. Prav tako se vse količine storitev za
odvajanje in čiščenje komunalen odpadne vode in padavinske vode iz javnih površin
obračunajo v m3 in po količini dobavljene pitne vode. Izvajalec GJS mora dejansko
količino ugotoviti najmanj enkrat letno in opraviti poračun za preteklo obdobje. V
nasprotju s predhodnimi predpisi, Uredba MEDO v 21. členu določa tudi, da se kot
količina prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzem in
ravnanje z blatom iz malih komunalnih čistilni naprav, šteje količina dobavljene pitne
vode in ne količina naprave.

Za stavbe, kjer se poraba pitne vode ne ugotavlja z vodomerom, se količina določi na
podlagi stalno in začasno prijavljenih prebivalcev ob upoštevanju normirane porabe
pitne vode, ki znaša 0,15 m3 / osebo / dan. Podatke o številu stalno in začasno
prijavljenih prebivalcev mora sporočiti zavezanec za plačilo.

Poseben obračun Uredba MEDO določa za storitve odvajanja in čiščenja odpadne in
padavinske vode s streh, kjer mora enota obračuna biti izražena v m 3, obračuna pa se
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glede na količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe, padavinska odpadna
voda pa se odvaja v javno kanalizacijo. Količino določa meritve državne mreže
meteoroloških postaj, šteje pa se povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih 5.
let. Izvajalec GJS mora tako vzpostaviti evidenco površine streh, saj mu Uredba MEDO v
31. členu določa, da izvajalec cene pred vzpostavitvijo evidence ne more oblikovati. V
primerjavi občin bomo preverili, ali imajo predpisi to evidenco kje predpisano, z
raziskavo pa preverili, koliko izvajalcev GJS to storitev že obračunava. Med možnostmi
za vzpostavitev evidence streh bomo prikazali rešitev, ki evidenco vzpostavlja iz
uradnih podatkov.

Lokalni Odloki lahko določajo še dodatne aktivnosti in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
izvajalci in uporabniki. Tako Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode
v Občini Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 10/05) določa, da mora uporabnik
dovoliti pregled kanalizacijskega priključka, prav tako pa določa najmanj enkrat letno
ugotavljanje dejanske porabe pitne vode. V Odlokih petih občin bomo preverili na
kakšen način so predpisane omenjene aktivnosti, ki imajo vpliv na obračun komunalnih
storitev. Zaradi preglednosti tabele, bomo za posamezne izraze uporabili okrajšave:
• MKČN: mala komunalna čistilna naprava;
• PE: populacijski ekvivalent, ki je enota za obremenjevanje vode (ustreza
onesnaženju, ki ga na dan povzroči en prebivalec).

Tabela 5: Primerjava določil Odlokov o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode za Občine Bled, Domžale, Koper, Maribor in Žalec
Občina
Bled

Domžale

Koper

Maribor

Žalec

Pogostost

Najmanj

Ni

Najmanj

Ni opredeljeno

Najmanj

praznjenja greznic

enkrat na 3

opredeljeno

enkrat na 3

enkrat

leta

leta

leta
Pogostost

Najmanj

Ni

Najmanj

Ni opredeljeno

prevzemanja blata

enkrat na 3

opredeljeno

enkrat na 2

enkrat

iz MKČN (do 50

leta

let

leta

na

3

na

3

Najmanj

PE)
Pregled MKČN (do

Je

Ni

Je
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50 PE)

opredeljeno

opredeljeno

opredeljeno

Dostopnost

Ni

Ni

Je

Ni opredeljeno;

Do 25.12. se

opredeljeno

opredeljeno

opredeljeno,

izvajalec mora

pripravi

naslednjem

do

se

uporabnike

program

praznjenju greznic

objavi

za

obvestiti

prihodnje leto

ali prevzemu blata

naslednje

iz MKČN

obdobje

informacije

o

kdaj

ni

določeno

najmanj

3

mesece

po

za

sprejetju
programa

Način obveščanja

Pisno

o

priporočeno

praznjenju

greznice

ali

s

Ni

V

opredeljeno

državnimi

pošti

skladu

z

Pisno

najmanj

15 dni vnaprej

telefonsko

predpisi

prevzemu blata iz

najmanj

MKČN

dni vnaprej.

Najprej
ali

elektronsko. V

15

kolikor

ni

mogoč
dogovor,

se

obvesti

s

povratnico
Obračun

za

Je

Ni

Je

Ni

kmetijsko

opredeljeno,

opredeljeno

opredeljeno,

opredeljeno, je

opredeljeno,

dejavnost

da

da

pa opredeljena

da niso dolžni

je

je

posebno

Je

potrebno

potrebno

predložitev

plačevati,

izpolnjevati

izpolnjevati

dokumentov,

zagotovijo

zahteve

v

zahteve

v

da lahko ravna

ločeno

skladu

s

skladu

s

na

merjenje

predpisom

predpisom

predmetni

način mešanje

porabljene

blata

pitne vode

in

če

gnojevke
Opredelitev

enot

količin

Ni

Je

Ni

opredeljeno

opredeljeno,

opredeljeno

Ni opredeljeno

Je
opredeljeno,

da je enota

da

je

enota

količine

količine enaka

enaka

količini

količini

dobavljene

dobavljene

pitne vode

pitne vode
Obračun

za

uporabnike, ki so
priključeni

na

Ni

Ni

Ni

Ni opredeljeno

V m3/ mesec

opredeljeno

opredeljeno

opredeljeno

(skladno

po

(skladno
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javno kanalizacijo

predpisom, ki

ureja obračun)

pitne vode

0,15 m3 na

Ni opredeljeno

0,15

osebo na dan

(skladno

osebo na dan

ureja
obračun)
Obračun

za

Ni

Na

uporabnike,

ki

opredeljeno

standardov

nimajo vodomera

osnovi

s

porabe, ki jih

predpisom,

določi

ureja obračun)

m3

na

ki

upravljavec
Obračun odvajanja

Ni

Ni

Je

Ni opredeljeno

Je opredeljeno

in čiščenja vode iz

opredeljeno

opredeljeno

opredeljeno

(skladno

s

(tlorisna

(na

predpisom,

ki

površina

streh

podlagi

veljavnih

ureja obračun)

strehe)

predpisov)
Pogostost

Ni

Najmanj

Ni

Ni opredeljeno

Najmanj

ugotavljanja

opredeljeno

enkrat letno

opredeljeno

(skladno

z

enkrat letno

dejanske porabe

skladno

ki

z

(skladno

z

Odlokom,

Odlokom, ki

Odlokom,

ki

ureja oskrbo s

ureja oskrbo

ureja oskrbo s

s pitno vodo)

pitno vodo)

pitno vodo)

Pregled

Ni

Izvede

se,

Izvede

se,

Izvede

se,

kanalizacijskega

opredeljeno

vendar

ni

vendar

ni

vendar

ni

priključka

opredeljeno na

stroške

na

na

čigave stroške

uporabnika

Ni opredeljeno

Ni opredeljeno

Na

Na

čigave

čigave

stroške

stroške

Ni

Po

za

opredeljeno

opredeljeno

sklenjenem

nižja

na

opredeljeno

Ni

MKČN

izvajalec

opredeljeno

Od kdaj naprej se
uporabnike

Izvede

upošteva

sporazumu

okoljska

(po

dajatev

opravljenem
pregledu)

Oblikovanje cen

Na

podlagi

Cena

mora

Na

podlagi
o

podlagi

predpisov

o

podlagi

predpisov o

biti

predpisov

predpisov

o

oblikovanju

oblikovana

oblikovanju

oblikovanju cen

oblikovanju

cen GJS

tako, da v

cen GJS

GJS

cen

GJS,

celoti

dodatno

pokriva

opredeljeno,

stroške

da

izvajanja

potrjene cene
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obračuna

še

DDV

Vir: Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor (Medobčinski ur.
Vestnik, št. 11/16); Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Bled (Ur. glasilo
slovenskih občin, št. 1/13); Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
(Ur. l. RS, št. 1/12); Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode v Mestni občini Koper (Ur. l. RS, št. 4/17); Odlok o odvajanju komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Domžale (Ur. vestnik občine Domžale št. 10/05)

Izvajalec GJS torej večino podatkov pridobi iz obračunskih podatkov, ki se uporabljajo
za obračun GJS oskrbe s pitno vodo. To velja predvsem v primeru znotraj aglomeracij,
torej na območjih poselitve, kjer je izvedena infrastruktura za priklop na javno
kanalizacijsko omrežje. Za območje, kjer se komunalna odpadna voda zbira v greznicah
ali MKČN pa mora izvajalec voditi natančno evidenco o lokacijah in opravljenih
storitvah (evidentiranje greznic, pregled MKČN, praznjenje greznic, prevzem blata iz
MKČN,…). Po podatkih Programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode za obdobje 2017-2020 (JKP Žalec d.o.o., 2016) je na območju šestih
občin, kjer opravljajo GJS cca. 7.800 greznic, ki jih je potrebno skladno s predpisi enkrat
na tri leta sprazniti.

3.2.3 Tehnologija za elektronsko sledenje praznjenju greznic, malih komunalnih
čistilnih naprav, pregledov kanalizacijskih priključkov in malih komunalnih čistilnih
naprav

Kot smo ugotovili v prejšnjih dveh naslovih mora komunalno podjetje zagotavljati
stalen nadzor nad kanalizacijskem omrežjem, nanj priključevati nove uporabnike ter
izvajati ustrezne preglede (izpolnjevanje pogojev za priključitev). Za vse uporabnike
kjer ni javnega kanalizacijskega omrežja, mora redno prazniti greznice in prevzemati
blato iz MKČN ter izvajati ustrezno evidentiranje. Aktivnosti, kot je priključevanje novih
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uporabnikov in pregledi MKČN, so tesno povezani z obračunom komunalnih storitev,
saj mora obračun omenjene aktivnosti ustrezno obračunati. Sledenje takšnemu številu
podatkov in aktivnosti je zato potrebno iskati v informacijskih rešitvah. Podatek o
izvedeni aktivnosti na terenu se mora nujno posredovati v obračun, če je le možno v
elektronski obliki s samodejnim zaznavanjem sprememb.

Slika 14: Logotip geografskega informacijskega sistema občin

Vir: »GIS za komunale – iKomunala | Kaliopa« [Kaliopa d.o.o.], b. d.

Kaliopa d.o.o. v sklopu portala iKomunala ponuja Modul greznice in MKČN, ki omogoča
vodenje evidenc o greznicah in MKČN, prav tako pa omogoča pripravo dokumentov za
njihovo praznjenje oz. prevzem blata. Gre za specialno programsko rešitev, kjer se vse
greznice oz. MKČN, ki jih ima komunalno podjetje v upravljanju, vrišejo na karto,
dodajo pa se še dodatni atributi za podrobnejši opis (Kaliopa, 2012):
• Podatki o zavezancu in odjemnem mestu (naziv, naslov, tip, HS_MID9,…);
• Podatki o greznici ali MKČN (oblika, število prekatov, dimenzije, tip, datum
izgradnje,…);
• Podatki o praznjenju (doba praznjenja, lokacija praznjenja, dostopnost);
• Dodatni opisi (vrsta odpadne vode, opombe, statusi, plan naslednjega
praznjenja,…).

V Modul greznice in MKČN se vnesejo podatki, ki so izdelani na podlagi Programa
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, kjer se določijo termini
praznjenja greznic/prevzem blata iz MKČN za posamezno odjemno mesto. Tako je v
Modulu greznice možen natančen pregled območij, kjer se bo v določenem mesecu
izvajalo praznjenje greznic/prevzem blata iz MKČN (glede na prej omenjeni program),
komunalno podjetje pa si znotraj meseca lahko izdela še bolj podrobne plane (dnevni
plan). Vse podatke je mogoče pregledovati na karti/zemljevidu, kjer je možno sprotno
9

HS_MID: enolični identifikator hišne številke. S pomočjo HS_MID-a je možno lociranje hišne številke ali
odjemnega mesta na karti/zemljevidu.
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spremljanje že opravljenega dela (in morebitne vzroke neopravljenega planiranega
dela) (Kaliopa d.o.o., b. d. a).

Slika 15: Pregled greznic in MKČN barvano po statusu opravljenega praznjenja

Vir: Kaliopa d.o.o., b. d. b

V povezavi s programom za obračun komunalnih storitev je možno sprotno zaznavanje
sprememb na terenu (javljanje podatka o novih greznicah ali MKČN, novi uporabniki
priključeni na kanalizacijsko omrežje, ki še nimamo urejenega kanalizacijskega
priključka, saj se njihov priključek vodi kot gradbiščni). Na podlagi pridobljenega
podatka se opravi ustrezno evidentiranje greznice ali MKČN in se ju vključi v nadaljnjo
obdelavo (določitev terminov praznjenja greznice ali prevzema blata iz MKČN v skladu
s predpisi, izvedba pregledov). Uporabniki imajo na podlagi programa možnost
vpogleda informacije o mesecu praznjenja, komunalno podjetje pa ima preko Modula
greznice in MKČN vpogled v točne datume praznjenj (za nazaj in plan za naprej)
vključno z dodatnimi informacijami. V raziskavi bomo preverili v kakšni meri
komunalna podjetja uporabnikom omogočajo vpogled v te datume.

Vsako aktivnost (praznjenje, prevzem, pregled) se opravi na podlagi plana ali pobude.
Plan predstavlja planirane aktivnosti, ki se izvajajo v določenih časovnih intervalih in so
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utečene v sistemu. Pobuda nastane pri dogodkih, ki niso v rednem planu (izredno
praznjenje/prevzem, pregled kanalizacijskega priključka pri novem uporabniku). Tok
aktivnosti in podatkov poteka po naslednjem vrstnem red (Kaliopa d.o.o., b. d. a):
• Kreiranje delovnih nalogov: na podlagi planov je možno avtomatsko kreiranje
delovnih nalogov za opravek aktivnosti. Podatki, ki se prikažejo na delovnem
nalogu, se pridobijo iz več virov, ki si izmenjujejo podatke. Podatki o uporabnikih se
pridobijo iz programa za obračun komunalnih storitev, podatki o greznicah ali
MKČN se pridobijo iz namenske aplikacije (kot je Modul greznice ali MKČN), same
lokacijske informacije pa iz geografskih informacijskih sistemov;
• Opravljanje aktivnosti na terenu: s pripravo delovnega naloga se kreira aktivnost, ki
se jo opravi na terenu (ekipa na lokaciji sprazni greznico, prevzame blato, opravi
pregled kanalizacijskega priključka ali opravi pregled MKČN). Ob izvedeni aktivnosti
se v delovni nalog vpisujejo podatki o greznici ali MKČN, količini prevzetega blata,
dopolnijo se morebitni manjkajoči podatki in popravijo morebitni napačni podatki;
• Vnos podatkov o opravljeni aktivnosti v sistem: po vrnitvi ekipe in delovnega naloga
se z vnosom podatkov v sistem zaključi postopek izvedbe aktivnosti. Referenti
podatke vnesejo v baze podatkov, morebitne aktivnosti vezane na obračun
komunalnih storitev, se prenesejo v pravi sloj.

V izogib aktivnostim pred izvedbo aktivnosti (priprava delovnega naloga) in po izvedeni
aktivnosti (vnos podatkov v baze podatkov) je potrebno podatke zajemati in prenašati
v elektronski obliki. V ta namen ekipe na terenu s pomočjo aplikacije (del Modula
greznice ali MKČN) podatke sprejemajo in vnašajo direktno v sistem. Podatki se s
programi izmenjujejo avtomatično preko GSM/GPRS omrežja. Na ta način je
zagotovljena hitrost pretoka informacij ter zmanjšano število napak, ki bi lahko nastale
pri večkratnem prepisovanju podatkov (iz delovnega naloga v papirni obliki v program).
Izvedba aktivnosti, izmenjava podatkov in pretok informacij poteka po prikazu iz
naslednje slike.
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Slika 16: Izmenjava podatkov in pretok informacij pri izvedbi aktivnosti na terenu

Vir: Kaliopa d.o.o., b. d. a

V statistične namene (interne ali z namenom poročanja občinskim in državnim
organom) je možna izdelava statistik, ki omogočajo natančen pregled nad izvedenimi
aktivnostmi. Podatke statistik je mogoče pogledati tudi na karti/zemljevidu.
Najpogostejše statistike so (Kaliopa d.o.o., b. d. b):
• Število greznic po različnih kriterijih;
• Volumen greznic;
• Stanje količin odvozov po obdobjih;
• Število odvozov po obdobjih ali točno določenih datumih;
• Odstopanje med planiranim in dejansko izvedenimi praznjenji.
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3.3 Ravnanje s komunalnimi odpadki
3.3.1 Obveznosti izvajalca in uporabnika

V izrazu ravnanje s komunalnimi odpadki bomo združili naslednje obvezne občinske GJS
varstva okolja, ki jih ZVO-1 v 149. členu šteje za lokalno GJS:
• zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov;
• obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov;
• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Področje ravnanja z odpadki ureja Direktiva 2008/98/ES Evropskega Parlamenta in
Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (Ur. L EU,
L 312/3, v nadaljevanju Direktiva EP in S o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv) ,
ki opredeljuje ključne pojme, kot so odpadek, predelava in odstranjevanje, ter
vzpostavlja temeljne zahteve za ravnanje z odpadki, zlasti obveznost za ustanovo ali
podjetje, ki izvaja razne postopke pri ravnanju z odpadki. Dodatno so določene še
obveznosti za države članice, da morajo izdelati načrte ravnanja z odpadki ter
vzpostavlja načela, ki določajo obveznosti ravnanja z odpadki brez negativnega vpliva
na okolje ali zdravje ljudi. Direktiva EP in S o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv
opredeljuje splošne pojme, kot so (opisujemo le tiste glavne oz. najbolj pomembne
pojme, ki so pomembni za nadaljnje razumevanje tega magistrskega dela):
• odpadek pomeni vsako snov ali predmet, ki ga imetnik zvrže ali namerava ali mora
zavreči;
• biološki odpadki pomenijo biorazgradljive odpadke z vrtov in iz parkov, živilske in
kuhinjske odpadke iz gospodinjstev, restavracij, gostinskih dejavnosti in trgovin na
drobno ter primerljive odpadke iz obratov za predelavo hrane;
• povzročitelj odpadkov pomeni vsakogar, katerega delovanje povzroča nastajanje
odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov) ali vsakogar, ki izvaja predobdelavo,
mešanje ali druge postopke, ki spreminjajo lastnosti ali sestavo teh odpadkov;
• ravnanje z odpadki pomeni zbiranje, prevoz, predelavo in odstranjevanje odpadkov,
vključno z nadzorom takšnih postopkov in dejavnostmi po prenehanju obratovanja
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naprav za odstranjevanje odpadkov, ter vključno z dejavnostmi trgovca ali
posrednika;
• zbiranje pomeni pobiranje odpadkov, vključno s predhodnim razvrščanjem in
predhodnim skladiščenjem odpadkov za namene prevoza do naprave za obdelavo
odpadkov;
• obdelava pomeni postopke predelave ali odstranjevanja, ki vključujejo pripravo za
predelavo ali odstranjevanje;
• recikliranje pomeni vsak postopek predelave, pri katerem se odpadne snovi
ponovno predelajo v proizvode, materiale ali snovi za prvotni namen ali druge
namene. Opredelitev vključuje ponovno predelavo organskih snovi, ne vključuje pa
energetske predelave in ponovne predelave v materiale, ki se bodo uporabili kot
gorivo ali za zasipanje.

Slika 17: Mednarodni znak za recikliranje

Vir: Recikliranje, b. d.
Direktiva EP in S o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv v tretjem poglavju
določa, da Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da vsak izvirni
povzročitelj sam obdela odpadke, ali da zanj obdelavo izvaja trgovec ali ustanova ali
podjetje, ki obdeluje odpadke, ali da zanj obdelavo uredi zasebni ali javni zbiralec
odpadkov. Iz tega razloga bomo nadaljnjo obrazložitev GJS v zvezi z ravnanjem s
komunalnimi odpadki iskali na lokalni oz. državni ravni (pravni akti).
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ZVO-1 v 3. členu določa pojme, ki so vezani na ravnanje z odpadki:
• odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora
zavreči (definicija je skladna z Direktiva EP in S o odpadkih in razveljavitvi nekaterih
direktiv);
• komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstev in njemu podoben odpadek iz
trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega
sektorja;
• Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov,
vključno z nadzorom nad takimi postopki in dejavnostmi po prenehanju
obratovanja naprave za odstranjevanje odpadkov, ter delovanje osebe, ki z odpadki
trguje ali jih posreduje.

Nadalje ZVO-1 v 20. členu določa, da Vlada s predpisom določi načine ravnanja z
odpadki, kjer je sprejeta Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15 in 69/15), ki določa
pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov
nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanjševanje celotnega vpliva uporabe
naravnih virov in izboljšanje učinkovitosti uporabe naravnih virov. Uredba o odpadkih
(Ur. l. RS, št. 37/15 in 69/15) zato v 3. členu določa tudi pojme, kot so:
• zbiralec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost
opravlja zbiranje odpadkov v skladu s to uredbo;
• zbiranje je prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in
predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov;
• zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim
sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za
obdelavo odpadkov.

Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15 in 69/15) določa tudi seznam odpadkov, načine
zbiranja, skladiščenja, prevoza odpadkov, ne določa pa načina kako se GJS ravnanja s
komunalnimi odpadki izvaja, zato bomo obveznosti izvajalca in uporabnika GJS
predstavili v lokalnih aktih.
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Izvajalca obvezne občinske GJS ravnanja s komunalnimi odpadki določi občina z aktom,
kot je Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki. Npr. Odlok o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Domžale – UPB1 (Ur. vestnik občine Domžale št. 2/13) v 1. odstavku
določa, da je ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje komunalnih odpadkov
obvezna GJS in je organizirana v okviru javnega podjetja, ki jo opravlja Javno
komunalno podjetje Prodnik d.o.o..

Prav tako Odloki in Pravilniki lokalno določajo še naslednje (Odlok o načinu opravljanja
obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini
Bled (Ur. l. RS, št. 27/12) in Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na
območju Občine Bled (Ur. glasilo slovenskih občin, št. 18/14)):
• vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev;
• tehnologije zbiranja komunalnih odpadkov;
• opredelitev frakcij, ki se zvirajo ločeno;
• pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe;
• pravice in obveznosti uporabnikov in izvajalcev javne službe;
• termine, pogostosti oz. frekvence10 odvoza ali praznjenje posod za komunalne
odpadke;
• tipizacijo posod oz. velikosti zabojnikov za posamezne odpadke;
• standarde za prevzemna mesta;
• pogoje za prevzemanje kosovnih in nevarnih odpadkov;
• zbiranje bioloških odpadkov;
• dostopnost prevzemnih mest;
• določitev vsebine katastrov;
• kazenske določbe.

10

Frekvenca je v fiziki količina, določena kot število ponavljajočih se dogodkov v časovni enoti. Izraz za
okrajšavo pogostosti odvoza odpadkov uporablja tudi Občina Domžale v Pravilniku o zbiranju in odvozu
komunalnih odpadkov v Občini Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 10/09).
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3.3.2 Obračun storitev GJS ravnanja s komunalnimi odpadki

Uredba MEDO določa metodologijo za oblikovanje cen tudi za ravnanje s komunalnimi
odpadki, ki jo morajo upoštevati izvajalci javne službe. Za zagotovitev pravilnega
obračuna pri tej javni službi Uredba MEDO v 22. členu določa, da se cene ločeno
oblikujejo za posamezno javno službo (zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov). Ločeno se oblikujejo še cene za posamezne
storitve znotraj posameznih javni služb, kar na koncu pomeni, da je na računu
potrebno ločeno prikazati vsako izmed zgoraj omenjenih javnih služb (deljeno na ceno
javne infrastrukture in predračunsko ceno opravljanja storitev javne službe).

Predračunska cena se oblikuje na kilogram opravljene storitve, uporabniku pa se
zaračuna glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza. To pomeni, da mora
izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki voditi natančno evidenco o
zabojnikih, ki jih uporablja posamezen uporabnik, ter frekvenci njegovih odvozov.
Uredba MEDO v 23. členu še določa, katere storitve se obračunajo na podlagi
prostornine zabojnika za mešane komunalne odpadke ter pogostosti odvoza in katere
na podlagi prostornine zabojnika za biološko razgradljive odpadke ter pogostosti
odvoza. Prostornina ostalih zabojnikov torej ne igra vloge pri obračunu komunalnih
storitev.

Vsi podatki o količinah opravljenih storitev izraženih v kilogramih se pridobijo iz
evidenčnih listov. Evidenčni list Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15 in 69/15) v 3.
členu navaja kot listino, s katero imetnik odpadkov in oseba, ki odpadke prevzame,
potrdita oddajo in prevzem pošiljke odpadkov. Skladno s 56. členom zgornje Uredbe je
vzpostavljen informacijski sistem o ravnanju z odpadki, ki vsebuje podatke o:
• pošiljkah odpadkov;
• nastalih odpadkih in ravnanju z njimi ter
• podatke o zbirnih centrih in napravah za obdelavo odpadkov.
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Uredba MEDO v 13. členu določa poseben obračun praznim objektom oz. objektom v
katerih ni stalno prijavljenih prebivalcev in za katere ni podatka o velikosti zabojnika.
Tem objektom se za porazdelitev količin upošteva najmanj ena tretjina najmanjše
velikosti zabojnika in najmanjša pogostost odvoza v skladu z občinskim predpisom, kot
je v prejšnjem naslovu omenjeni Odlok.

Vse ostale zahteve za uspešno izveden obračun komunalnih storitev, možne tipe posod
za zbiranje odpadkov, načine odvoza odpadkov ter pogostosti odvozov za posamezne
uporabnike določajo lokalne skupnosti oz. Občine. Tehnični pravilnik o ravnanju s
komunalnimi odpadki na območju Občine Bled (Ur. glasilo slovenskih občin, št. 18/14)
v 5. členu določa dinamiko zbiranj po posameznih kategorijah odpadkov, kjer npr.
določa, da se za individualne stanovanjske objekte do vključno s tremi stanovanji in
druge uporabnike odpadki iz zabojnika za mešane komunalne odpadke praviloma
odpeljejo 26-krat letno. Ključne določitve glede načinov zbiranja, pogosti odvozov,
posebnosti za določene frakcije in obračuna komunalnih storitev za 5 slovenskih Občin
smo zbrali v spodnji tabeli. Zaradi preglednosti tabele bomo za posamezne frakcije
uporabili okrajšave:
• BIO: biološki odpadki ali biorazgradljivi odpadki oz. organski odpadki;
• EMB: embalaža, plastična in kovinska embalaža oz. odpadna embalaža;
• MKO: ostanek komunalnih odpadkov oz. mešani komunalni odpadki;
• PAP: papir oz. papirna embalaža;
• STE: steklo oz. steklena embalaža.

Tabela 6: Primerjava določil Odlokov in Pravilnikov o ravnanju s komunalnimi odpadki
za Občine Bled, Domžale, Koper, Maribor in Žalec
Občina
Bled

Domžale

Koper

Lastnik

Uporabnik ali

Izvajalec

Uporabnik

zabojnikov za

izvajalec

(v

primeru pravnih

zbiranje

oseb je možen

odpadkov

najem

Maribor

Žalec

Izvajalec

Uporabnik

ali

izvajalec

od

izvajalca)
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BIO, EMB, MKO

BIO, MKO

BIO, MKO

Vrsto in število

zabojniki pri

posod

uporabnikih

odpadke

za
določi

izvajalec
Zabojniki na

BIO, EMB,

skupnih

PAP , STE

PAP, STE

EMB, PAP, STE

EMB, PAP,

Vrsto in število

STE

posod

zbiralnicah

odpadke

odpadkov

izvajalec

Možnost

DA (zabojnik

DA

kompostiranj

za BIO ni

odpovedi

a

obvezen)

zabojnika

Tipske

So določene

(možnost

DA (v kolikor se

za
določi

Ni določeno

Ni določeno

Določena je

So določene

ne kompostira,
za

je

obvezen

BIO)

zabojnik za BIO)

So določene

So določene

velikosti

najmanjša

zabojnikov

velikost
zabojnika

Čiščenje

Ni določeno

Uporabniki

za

zabojnikov

čistost

pri

skrbijo sami

Ni določeno

posod

Uporabniki

Samo na zahtevo

za

inšpekcijskega

čistost

posod

uporabnikih

organa

skrbijo sami

Pranje

Najmanj

Izvajalec enkrat

zabojnikov za

dvakrat letno

mesečno

BIO

(frakcija ni

(razen pozimi)

določena,

strojno

zato se čistijo

notranjost

vsi zabojniki)

zabojnika in o
tem

Ni določeno

Ni določeno

Ni določeno

Ni določeno

Možnost

Možnost

očisti

vodi

evidenco
Zabojniki

v

Možnost

Možnost

več

določitve

določitve

določitve

določitve

stanovanjskih

skupnega

skupnega

skupnega

skupnega

objektih

zbirnega

zbirnega mesta

zbirnega

zbirnega mesta

mesta
Določitev

Na 7 dni

mesta
Na 7 dni (od

frekvence

sredine

odvoza

februarja

zabojnika za

sredine

Na 7 dni

Ni določeno

Skladno

z

razporedom
do

Simon Pernovšek: Elektronsko poslovanje komunalnih podjetij

izvajalca

73

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

BIO

Magistrski študijski program

novembra), na
14

dni

(od

sredine
novembra

do

sredine
februarja)
Določitev

Na 14 dni

Na

14

frekvence

(izmenično

odvoza

MKO)

dni

Na 7 dni

z

Zabojnikov

Skladno

z

za EMB ni pri

razporedom

uporabnikih

izvajalca

•

Skladno

zabojnika za
EMB
Določitev

•

Na 14 dni

Na

14

dni

Na 7 dni

frekvence

(za

(izmenično

odvoza

objekte s

EMB)

zabojnika za

tremi

mesta in

MKO

stanovanj

večstano

in druge

vanjske

uporabni

gradnje),

z

•

ke)
•

Na

14

z

dni (ožje

razporedom

središče

izvajalca

Na

na 7 dni

mesec

(za

dni

objekte s

(individu

štirimi ali

alna

več

gradnja

stanovanj

in

i in

naselja)

skupnimi
zabojniki)
Možnost

Ni določeno

Možnost

Možnost

spremembe

pogostejše

pogostejše

frekvenc

frekvence

v

frekvence

primeru

primeru

blokovskih

posebnega

pozidav

ali

Ni določeno

Ni določeno

v

predpisa

večjih podjetij
Način

Skladno z

prostornina

izračuna

veljavnim

zabojnika

obračunske

predpisom o

MKO

•
za

MKO:

za

eno osebo
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oblikovanju

pomnoženo

cen storitev

se

oblikovanju

pogodbo, ki jo

pogostostjo

obračuna

cen storitev

Občina sklene z

obveznih GJS

odvoza

najmanj

obveznih GJS

izvajalcem

varstva okolja

(vključuje

vse

prostornina

varstva

razen

80 litrskega

okolja

storitve
BIO

s

–

zabojnika;

obračunajo se

za

posebej

nadaljnjo

po

vsako

enakem

osebo

se

sistemu)

doda

20

litrov;
•

BIO: za eno
osebo

se

obračuna
najmanj
prostornina
40 litrskega
zabojnika;
za

vsako

nadaljnjo
osebo

se

doda

20

litrov.
•

Negospodi
njstva:

po

kvadraturi
poslovnega
prostora,
kjer

so

določeni
minimalne
velikosti
zabojnikov
za
določene
kvadrature
Vodenje

Je določeno

Je določeno

Je določeno

Je določeno

Ni določeno

evidence
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velikosti
zabojnikov
pri
uporabnikih
Možnosti

Možna

Izvajalec

naknadne

uskladitev

menjave

na

Ni določeno, ker

Možna

uporabnikov

so

menjava,

velikosti in

predlog opravi

lastniki

vendar jo je

velikosti

števila

menjavo

zabojnikov

za naslednje

zabojnika

zabojnikov,

leto

vendar ne več

potrebno

kot enkrat

napovedati

letno

do

uporabniki

Ni določeno

konca

oktobra
tekočega
leta
Odvoz

Na »bon« po

V okviru akcije

Na »bon« po

Uporabnik

Najmanj

kosovnih

sistemu »od

odvoza

sistemu

»od

lahko enkrat

letno

odpadkov iz

vrat do vrat«.

kosovnih

vrat do vrat«.

letno naroči

spomladanskem

gospodinjste

Uporabnik

odpadkov

Uporabnik letno

odvoz

ali

v

letno prejme

najmanj

prejme in lahko

kosovnih

času

in lahko

dvakrat letno

uporabi

odpadkov, ki

uporabi dva

dva

bona

se

bona

enkrat
v

jesenskem

mora

opraviti

v

roku 21 dni
Zbiranje

V okviru

V okviru akcije

V okviru akcije

V

manjših

nevarnih

akcije zbiranja

zbiranja

zbiranja

naseljih

odpadkov iz

nevarnih

nevarnih

nevarnih

okviru akcije

gospodinjste

odpadkov

odpadkov

odpadkov

enkrat letno;

v

najmanj

najmanj

najmanj dvakrat

v

enkrat letno

dvakrat letno

letno

naseljih

Ni določeno

v

večjih
je

stalno
postavljena
zbiralnica
Ostalo

•

Za prazne

•

Za

prazne

Izvajalec

Odlok je star in še

objekte

objekte se

mora

ni

je

obračuna

evidentirati

Uredbi MEDO

določena

pavšalna

število

obračuns

količina

prevzemov
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•

jo

vsako

Za

Predpisa

počitniške

no

hiše

označeva

vikende se

nje

kot

zabojniko

minimalna

v z ident.

količina

čipi ali

obračuna

črtno

prostornina

kodo

40 litrov za

ali

MKO in 20
litrov

za

BIO

Vir: Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Bled (Ur. l. RS, št. 27/12); Tehnični pravilnik o ravnanju s
komunalnimi odpadki na območju Občine Bled (Ur. glasilo slovenskih občin, št. 18/14);
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Domžale – UPB1 (Ur. vestnik občine
Domžale št. 2/13); Pravilnik o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v Občini
Domžale (Ur. vestnik občine Domžale št. 10/09); Odlok o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Koper (Ur. l. RS, št. 106/12); Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun
storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 111/13); Odlok o
načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v Mestni občini Maribor (Medobčinski ur. Vestnik, št. 7/14); Odlok o ravnanju
s komunalnimi odpadki v Občini Žalec (Ur. l. RS, št. 40/97)

Iz zgornje tabele smo ugotovili razliko med določili, ki jih morajo upoštevati izvajalci
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v posameznih občinah. Gre za veliko
podatkov o zbirnih in prevzemnih mestih, zabojnikih za komunalne odpadke, ki se
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delijo na več frakcij in velikosti, različnih frekvenc odvoza odpadkov oz. praznjenj
zabojnikov ter posebnosti, ki jih nekaterim izvajalcem nalagajo določila.

Komunalno podjetje mora torej za uspešen obračun komunalnih storitev imeti točno
evidenco o številu in velikosti zabojnikov in frekvenci odvoza za posameznega
uporabnik, ažurne podatke o menjavah zabojnikov in frekvenc oz. o spremembah na
terenu. Gre za veliko podatkov, kjer o obsežnosti evidenc govori podatek Kovačiča
(2012), kjer komunalno podjetje iz osrednje Slovenije, ki oskrbuje 55.103 uporabnikov
oz. prebivalcev, izvaja odvoz odpadkov iz 12.602 zabojnikov za MKO, 8.088 zabojnikov
za BIO in 12.632 zabojnikov za EMB, skupno torej 33.322 zabojnikov pri uporabnikih
GJS.

3.3.3 Tehnologija identifikacije zabojnikov za komunalne odpadke ter sledenje
praznjenjem zabojnikov

Kot ugotovljeno v prejšnjem naslovu tega magistrskega dela, ima komunalno podjetje
nameščene 2 do 3 zabojnike pri uporabnikih in dodatno še 2 do 4 zabojnike na skupnih
zbiralnicah oz. ekoloških otokih, kjer mora skrbeti za reden in z obračunom skladen
odvoz odpadkov iz omenjenih zabojnikov. Sledenje tako obsežnemu številu zabojnikov
in praznjenjem je nujno potrebno z ustrezno podporo v obliki označitev zabojnikov v
elektronski obliki.

Rešitev vidimo predvsem v opremljanju zabojnikov in vozil za odvoz odpadkov oz.
praznjenje zabojnikov z ustrezno opremo, ki omogoča sledenje spremembam
zabojnikov na terenu oz. pri uporabnikih, opremo za komunalna vozila (sledenje
praznjenjem zabojnikov) in programsko opremo, ki omogoča povezovanje praznjenja
zabojnika z uporabnikom posode. V nadaljevanju magistrskega dela bomo opisali tak
sistem, v raziskavi pa bomo preverili v kakšni meri se takšni sistemi v komunalnih
podjetjih na območju Republike Slovenije že uporabljajo.

Naj omenimo, da so se sistemi, ki jih predstavljamo, pričeli razvijati z željo po sistemu,
kjer bi vsakemu uporabniku lahko obračunali dejansko količino odloženih odpadkov
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(sistem Plačaj kolikor odložiš, angl. Pay-As-You-Throw - skrajšano PAYT). Pri pregledu
predpisov smo zasledili Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v
Občini Bled (Ur. glasilo slovenskih občin, št. 2/16), kjer se evidentira število praznjenj
zabojnikov za potrebe obračuna, saj 2. člen omenjenega sklepa določa, da se oddana
količina odpadkov izračuna po modelu: velikost zabojnika x število praznjenj. Določeno
je tudi, da se v primeru, da je oddana količina odpadkov manjša od velikosti zabojnika,
obračuna količina v velikosti zabojnika. V raziskavi bomo ugotovili, kakšen odstotek
komunalnih podjetij mora spodaj opisane sisteme implementirati iz podobnega vzroka
kot Občina Bled. Po podatkih Kovačiča (2012) je uporaba sistemov smiselna tudi zaradi
sledenja sprememb na terenu in odprave napak v obračunu komunalnih storitev. Za
popolno obvladovanje celotnega sistema, mora komunalno podjetje implementirati
naslednje (Wyatt & Gouldbourne, 2009):
• Opremo za zabojnike za komunalne odpadke;
• Opremo za vozila za odvoz komunalnih odpadkov;
• Programsko opremo za sledenje zabojnikov in pregled praznjenj zabojnikov.

3.3.3.1 Oprema za zabojnike za komunalne odpadke

Glede na pregled določil, komunalna podjetja za izračun obračunske količine
potrebujejo velikost zabojnika pri posameznem uporabniku komunalnih storitev,
frekvenco praznjenja ter ponekod tudi število oseb na naslovu oz. odjemnem mestu.
Poenostavljeno, bi komunalna podjetja v obračunskem programu za vsakega
uporabnika vnesla velikost zabojnika, ki ga uporabnik uporablja ali pa kar obračunsko
količino, ki se izpiše na računu za komunalne storitve. Takšen način beleženja lahko
privede do neskladja med podatki v obračunu in dejanskim stanjem na terenu. Rešitev
je zato potrebno iskati v sistemih, ki so podprti z informacijsko tehnologijo.

Vsak zabojnik, ki je vključen v GJS zbiranja komunalnih odpadkov, je torej potrebno
enoznačno označiti in ga povezati z uporabnikom. Reichenbach et al. (2004) kot pogoj
navaja vzpostavitev sistema, kjer je točno določena posoda dodeljena točno
določenemu uporabniku, bodisi z nalepko (kjer so podatki o uporabniku), črtno kodo
ali transponderjem. Kovačič (2012) omenjene načine navaja kot razvoj v več korakih:
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• Sistem izbire prostornine posode, kjer se uporabniki odločajo za velikost posode,
presežne količine odpadkov pa rešujejo z nakupom tipizirane vreče;
• Sistem nalepk, kjer vsak uporabnik kupi nalepke in jih lepi na zabojnik, kot plačilo za
opravljeno storitev (možnost ponareditve nalepk);
• Elektronski način identifikacije: nadgradnja sistema, kjer so zabojniki opremljeni z
identifikacijskimi elementi, kot je črtna koda ali element z magnetnim zapisom.

Elektronskemu načinu identifikacije je ogromno pripomogel razvoj radiofrekvenčne
identifikacije (v nadaljevanju RFID), ki predstavlja tehnologijo za sledenje objektom.
RFID sistemi se med sabo delijo glede na način napajanja ter na način prenosa
informacije (Radiofrekvenčna identifikacija, b. d.):
• Aktivni RFID;
• Pasivni RFID;
• Induktivni RFID;
• Elektromagnetni RFID.

Za plastične zabojnike za komunalne odpadke, ki so skladni s standardom DIN EN 840
1-6, se uporabljajo pasivni RFID transponderji (ne potrebujejo lastnega napajanja).
Transponderji imajo naslednje karakteristike (MOBA Mobile Automation AG, b. d.):
• Dimenzije: premer 30 mm in višina 14 mm;
• Teža: 7 do 9 g (odvisno od modela);
• Temperatura delovanja: od -25°C do +85 °C;
• Frekvenca: 134,2 kHz;
• Komunikacijski protokol: FDX ali HDX;
• Bralna razdalja: od 5 do 30 cm (odvisno od modela);
• Bralna hitrost: od 60 do 100 ms (odvisno od modela).

Komunalna podjetja v javna naročila dobave zabojnikov za komunalne odpadke že
vključujejo tehnične karakteristike transponderjev. Primer je razpisna dokumentacija
NMV 1291/2015 komunalnega podjetja iz osrednje regije, ki poleg karakteristik za
zabojnike že vključuje karakteristike, ki jih morajo izpolnjevati transponderji, ki so
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vgrajeni v zabojnike. Poleg karakteristik so določene tudi zahteve za nalepke s podatki
o transponderju, ki so sestavni del transponderja (Uradni list RS – Portal javnih naročil,
b. d.):
• Logotip komunalnega podjetja;
• Črtna koda;
• Izpisana pripadajoča številka RFID-a pod črtno kodo;
• Velikost zabojnika;
• Vrsta odpadka.

Nalepka služi komunalnemu podjetju in uporabniku, da lahko preverita kateri
transponder je vstavljen v zabojnik. Komunalno podjetje to številko potrebuje, da ob
dostavi zabojnika poveže številko zabojnika oz. transponderja z uporabnikom.
Uporabniku ta številka ne pove nobene informacije, zato želimo s tem magistrskim
delom preveriti ali ima uporabnik možnost kje preveriti te številke (račun, spletni portal
uporabnikov), da se prepriča, če uporablja pravilen zabojnik ali ga je po praznjenju
nehote zamenjal s sosedovim. V ta namen je potrebno uporabniku dati na zabojnik
jasno označbo, kateri zabojnik je namenjen njegovemu odjemnemu mestu. To
komunalno podjetje uredi tako, da poleg nalepke s podatki o transponderju, na
zabojnik prilepi še nalepko s podatki uporabnika zabojnika, ki praviloma vsebuje
naslednje informacije (Pernovšek, 2009):
• Logotip komunalnega podjetja;
• Velikost zabojnika;
• Vrsta odpadka, ki se odlaga v zabojnik;
• Šifra odjemnega ali zbirnega mesta;
• Črtna koda (sestavljena je lahko iz več podatkov, služi pa uparjanju zabojnika z
uporabnikom pri sami dostavi zabojnika).

Primer na naslednji sliki prikazuje lokacije nalepk in sistem uparjanja uporabnika in
zabojnika. Chip instalarion manual (C-Trace GmbH, b. d.) daje navodila, da je nalepka s
podatki o transponderju razdeljena na dva dela, od koder se večji del nalepi na
zabojnik, manjši pa na seznam dostavljenih zabojnikov (ob podatke uporabnika). Po

Simon Pernovšek: Elektronsko poslovanje komunalnih podjetij

81

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

vrnitvi seznama v pisarno se podatka s pomočjo črtnih uparita med sabo in predata
obračunu komunalnih storitev, da v obračun vnese novi zabojnik.

Slika 18: Prikaz lokacij nalepk na zabojnikih in sistem uparjanja uporabnika z
zabojnikom

Vir: C-Trace GmbH, b. d.
Drugi primer iz spodnje slike je uparjanje uporabnika in zabojnika s pomočjo skenerja
črtnih kod in RFID transponderjev. Razdeljevanje in čipiranje HDPE posod za odpadke
(EKO LUX d.o.o., b. d. a) daje navodila, kjer imamo s pomočjo skenerja takojšno
spojitev v elektronski obliki, kar poenostavlja nadaljnje aktivnosti. Uparjanje je tako
samodejno, prav tako pa je lahko samodejen tudi popravek podatkov oz. dodajanje
novega zabojnika v obračunu komunalnih storitev.
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Slika 19: Uparjanje uporabnika in zabojnika s pomočjo skenerja

Vir: EKO LUX d.o.o., b. d. a
V raziskavi magistrskega dela bomo preverili, kolikšen odstotek komunalnih podjetij na
območju Republike Slovenije že vodi evidenco zabojnikov z vgrajenimi RFID
transponderji in v kolikšnem odstotku so transponderji v zabojnike že vgrajeni. Pri
pregledu Odlokov in Pravilnikov so določilo označevanja zabojnikov z identifikacijskimi
transponderji smo namreč zasledili le pri eni izmed petih občin.

3.3.3.2 Oprema za vozila za odvoz komunalnih odpadkov

RFID transponderji niso namenjeni le vzpostavitvi in sledenju sprememb zabojnikov na
terenu, ampak omogočajo tudi sledenje praznjenjem. Pri praznjenju se vsak spraznjen
zabojnik oz. prebran RFID transponder zabeleži, za kar je potrebno ustrezno opremiti
vozila za odvoz odpadkov, da praznjenje poteka brez dodanih posegov v sistem.
Kovačič (2012) čitalnike RFID transponderjev na stresalniku vozil za odvoz odpadkov oz.
identifikacijsko napravo opredeljuje kot avtomatsko pridobitev informacije o
praznjenju zabojnikov, pri čemer osebje na vozilu lahko vso koncentracijo posveti
varnemu delu, varni vožnji in ostalim aktivnostim, ki so ključni za kvalitetno opravljeno
delo.
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Oprema na vozilu za odvoz odpadkov je sestavljena iz naslednjih komponent (Dobravc,
2015):
• Identifikacijski računalnik: vgrajen na stresalniku; njegova funkcija je identificiranje
RFID transponderjev, obdelovanje signalov o časovnih kontrolah, procesiranje
signalov iz senzorjev, nadzor anten;
• CG1 za na stresalnik ali Operand računalnik v kabini: odkriva in posreduje podatke
o stanju, dodatno je opremljen z GPRS in GPS modulom, omogoča ročni vnos
dodatnih zaznamb o praznjenju;
• Senzorji: namenjeni so prepoznavanju položaja zabojnika (ali je zabojnik že
nameščen na stresalni napravi in se proces praznjenja lahko prične);
• StSS ključavnica: omogoča vključitev/izključitev programa praznjenja zabojnikov
brez vgrajenih RFID transponderjev;
• Antene: namenjene branju RFID transponderjev (podatek, ki ga antena prebere se
pošlje v računalnik). Za vsak zabojnik mora biti nameščena ena antena.

Dodatno je možno identifikacijski sistem nadgraditi še z naslednjimi komponentami
(Dobravc, 2015):
• Naprava za prikaz pravilnosti delovanja: z LED diodami je možno sprotno
preverjanje delovanja anten za vsako stran stresalnika posebej;
• Tipkovnica za vnos podatkov: omogoča vnos dodatnih informacij (tipke se
sprogramira individualno glede na željo podjetja, ki z identifikacijo upravlja);
• Antena za kovinske zabojnike: omogoča beleženje števila kovinskih zabojnikov;
• Dinamična tehtnica: omogoča tehtanje zabojnikov s pomočjo senzorja pospeškov.
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Slika 20: povezava komponent identifikacijskega sistema zabojnikov na vozilu za odvoz
odpadkov

Vir: Dobravc, 2015
Komponente oz. celoten identifikacijski sistem z vozilom komunicira preko CleANopen
protokola, ki po podatkih CAN in Automation e.V. (2008) predstavlja protokol za
izmenjavo podatkov med različnimi proizvajalci opreme za komunalna vozila.
CleANopen omogoča proizvajalcem vozil za odvoz odpadkov vgradnjo nadgradenj
različnih dobaviteljev, kar omogoča poenostavljeno vzpostavitev povezav z vozilom,
varnost povezave, možnost uporabe senzorjev vozila za potrebe identifikacije (ni
potrebe po vgradnje senzorjev za prepoznavanje zabojnike, če so že vgrajeni
predhodno), diagnostiko vozila preko GSM/GPRS protokola.

Identifikacijski sistem za vsako praznjenje zabojnika z vgrajenim RFID transponderjem
praviloma zabeleži številko RFID transponderja, datum in uro praznjenja, GPS
koordinato praznjenja. Podatki se s komunalnega vozila lahko prenašajo preko
spominskega medija ali preko GSM/GPRS protokola. Podatki se zaradi varnosti v
samem procesu prenosa pretvorijo v zaščiteno obliko, kar onemogoča ogled podatkov
nepooblaščenim osebam, prav tako pa takšni podatki ne zasedejo toliko prostora (EKO
LUX, b. d. b).
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Slika 21: Sistem prenosa podatkov iz identifikacijskega sistema do strežnika

Vir: Dobravc, 2015
S predstavljeno nadgradnjo vozil za odvoz odpadkov z identifikacijskim sistemom smo
se približali popolnemu nadzoru nad tokovi odpadkov, zato bomo v raziskavi preverili v
kakšnem odstotku so komunalna podjetja že opremila vozila z identifikacijskimi
sistemi. Kot navaja Dobravc (2015) je identifikacijski sistem možno uporabljati že pred
namestitvijo RFID transponderjev v zabojnike. V tem primeru identifikacijski sistem
šteje zabojnike in beleži dodatne informacije, ki so vnesene s pomočjo tipkovnice (z
namestitvijo antene za kovinske zabojnike lahko komunalno podjetje ugotovi delež
kovinskih zabojnikov, ki jih bo potrebno nadomestiti z zabojniki, ki so skladni z
standardi DIN EN 840 1-6 v katere je možno vgraditi RFID transponderje).

3.3.3.3 Programska oprema za sledenje zabojnikom in pregled praznjenj zabojnikov

Za nadzor nad zabojniki, ki imajo vgrajene RFID transponderje, in združevanje podatkov
pridobljenih iz identifikacijskega sistema nameščenega na vozilu za odvoz odpadkov je
potrebna ustrezna programska oprema. Programsko opremo je možno povezati s
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programom za obračun komunalnih storitev in s tem vzpostaviti avtomatsko pridobitev
podatkov o uporabnikih komunalnih storitev.

Pernovšek (2009) določa osnovne funkcije, ki jih mora izpolnjevati programska oprema,
ki omogoča sledenju zabojnikom in pregledu praznjenj zabojnikov. Glavne značilnosti
so:
• Pregled nad aktivnostmi, kot so zamenjani zabojniki in podobno;
• Pregled stanja zabojnikov s katerimi komunalno podjetje upravlja (glede na zgoraj
opisane rešitve gre za zabojnike z vgrajenimi RFID transponderji);
• Planiranje projektov in izpisi dokumentov oziroma nalogov za opravljanje
manipulacij na terenu;
• Uvoz in izvoz baz podatkov;
• Vnos in pregled podatkov o praznjenjih zabojnikov.

Dobravc (2015) funkcijam dodaja še spremljanje in optimiranje rut11 praznjenja
zabojnikov (rajoni) ter izdelovanje statističnih poročil. Med glavne prednosti uvedbe
takšne programske opreme (in celotnega sistema vključno z RFID transponderji in
identifikacijskim sistemom na vozilu) prištevamo še (EKO LUX, b. d. b):
• Moderna logistika zbiranja in odvoza odpadkov;
• Optimizacija planiranja samih poti vozil;
• Zmanjševanje napak;
• Registracija in zapis problemov pri praznjenju zabojnikov;
• Izogibanje neupravičenim pritožbam;
• Stalno spremljanje inventarja zabojnikov;
• Možnost blokiranja praznjenja zabojnikov, ki niso v obračunu komunalnih storitev;
• Statistika opravljenega dela (pregled pobranega volumna zabojnikov,…).

11

Ruta ali rajon po SSKJ predstavlja območje ali področje. Na rajone lahko razdelimo mesto ali občino,
kjer pobiramo odpadke.
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Slika 22: Pretok podatkov z uporabo RFID transponderjev v zabojnikih,
identifikacijskega sistema na vozilu in programske opreme v pisarni

Vir: Dobravc, 2015
Vsaka manipulacija z zabojniki (dostava, odstranitev, menjava za drugo velikost) se
prične opravljati v programu. Program, ki omogoča izvedbo navedenih aktivnosti, se
imenuje MAWIS in je del identifikacijskega sistema MOBA. V programu za obračun
komunalnih storitev se ustvarjajo oz. so ustvarjena odjemna mesta, ki se s povezavo
programov samodejno prenašajo v program MAWIS. Nadalje se v programu MAWIS
poskrbi, da so na vsakem odjemnem mestu pripeti pravilni zabojniki oz. RFID
transponderji (program dovoljuje ločeno vodenje zabojnikov in RFID transponderjev).
Program na zabojnike dnevno oz. po vnaprej nastavljenih časovnih enotah pripenja še
podatke o praznjenjih zabojnikov (praznjenje pripne na tisto odjemno mesto, kjer je
zabojnik v tistem trenutku aktiven – časovna kontrola) (Dobravc, 2015).
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Slika 23: Komunikacija med identifikacijskim sistemom, programom pri stranki,
servisom in prenos podatkovnih baz v program za obračun komunalnih storitev

Vir: EKO LUX d.o.o., b. d. b
Podatke lahko stranka oz. komunalno podjetje (Entsorger) pregleduje in vnaša preko
spletnega vmesnika, prav tako pa se podatki preko podatkovnih baz prenašajo v sistem
stranke (in s tem v program za obračun komunalnih storitev). Istočasno je pregled nad
aktivnostmi omogočen tudi servisni ekipi proizvajalca, ki lahko tako pravočasno zazna
morebitno napako na identifikacijskem sistemu in zadevo hitro odpravi (alarmiranje o
napakah).

Vse naknadne spremembe v bazah (zamenjava zabojnika) se izvajajo v programu
MAWIS. V primeru, da stranka želi menjavo velikosti zabojnika, se celoten postopek
manipulacije izvede po naslednjem sistemu (Dobravc, 2015):
• Organizator manipulacij sprejme naročilo menjave zabojnike in v programu MAWIS
označi zabojnik ter sprovede novo naročilo. V nadaljnjem postopku izbere želeno
velikost novega zabojnika;
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• Program izdela nalog za zamenjavo zabojnika. Na nalogu so podatki o uporabniku
(številka odjemnega mesta, naziv, naslov, podatki o zabojniku, ki ga je iz lokacije
potrebno odpeljati ter želena velikost zabojnika, ki ga je na lokacijo potrebno
pripeljati). Nalogu se priloži nalepka s podatki o uporabniku in novem zabojniku, ki
se nalepi na zabojnik;
• Manipulant na terenu preveri obstoječi zabojnik (ujemanje številke zabojnika na
nalogu s številko zabojnika na terenu) in potrdi odstranitev;
• Manipulant na terenu postavi novi zabojnik. Zabojnik opremi z nalogu priloženo
nalepko ter s skenerjem upari zabojnik z uporabnikom;
• Podatki iz skenerja se popravijo v programu MAWIS. Podatki se lahko prenašajo
ročno ali samodejno preko GSM/GPRS protokola. Zapis datuma in ure manipulacije
se ustvari samodejno med samim uparjanjem.

Programa MAWIS in obračun komunalnih storitev s samodejno posodobitvijo podatkov
poskrbita, da se uporabniku prične obračunavati novi zabojnik (skladno z določili
določenimi v lokalnih in državnih predpisih). Za izvajanje omenjenih procesov na
zanesljiv in ekonomičen način, so nujno potrebna logistična znanja. Kovačič (2016)
izpostavlja logistično podporo kot pomemben del celotnega sistema, saj mora
zagotavljati hitre, zanesljive in ustrezno dokumentirane postopke pri dostavah,
odstranitvah in menjavah zabojnikov. Hkrati opisuje še ostale aktivnosti, ki jih takšna
podpora izvaja (montaže ključavnic, ki morajo prav tako biti ustrezno dokumentirane),
vse pa je proučevano na primeru, kjer se letno opravi 3000 manipulacij posod (število
oskrbovanih prebivalcev je cca. 58.000).

Logistična podpora s pomočjo programske rešitve skrbi tudi za izvajanje analiz in
poročanje nadrejenim. V ta namen tudi program MAWIS omogoča izdelavo in pregled
poročil in analiz. Analize je možno izvajati o zabojnikih (seznam inventarja zabojnikov,
letniki zabojnikov po lokacijah, postavljen volumen zabojnikov po občinah,…) in o
praznjenjih zabojnikov (število praznjenj zabojnikov v časovni enoti, praznjenja po
vozilih, po lokacijah, sumarno po občinah, volumski seštevek vseh praznjenj,…)
(Dobravc, 2015).
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Slika 24: Primer poročila izvedenega v programu MAWIS

Vir: EKO LUX d.o.o., b. d. b

3.4 Geografski informacijski sistemi
Geografski informacijski sistemi (v nadaljevanju GIS) so namenjeni predvsem
podatkovni in tehnološki podpori za zagotavljanje kakovostnih prostorskih informacij.
Gre za kombinacijo strokovnega osebja in analitičnih postopkov, lokacijskih, grafičnih
in opisnih podatkov ter informacijske tehnologije (programska, strojna in omrežna
oprema). Z GIS-i je možna obdelava prostorskih podatkov, ter prikaz posameznih
podatkov za različne uporabnike (Šumrada, 2005 b).

3.4.1 Definicija GIS

GIS predstavlja »skupek strojne in programske opreme, ki omogoča urejanje,
upravljanje, analiziranje, modeliranje, predstavitev in prikaz geografsko referenciranih
podatkov z namenom reševanja kompleksnih problemov planiranja in upravljanja
virov.« (Jereb, Skok, Šafran & Škornik, 2011, str. 148)
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Jereb et al. (2011) GIS poimenujejo kot »pametno karto«, s katero je moč ugotavljati
razna področja, kot je npr. sestava tal za postavitev skladišča ali gostota naselitve na
določenem območju. Gerčer (2009) prostorsko orientirane podatke opisuje, kot
podatke, ki jih ni več potrebno pregledovati v preglednici, ampak jih lahko
pregledujemo tudi v obliki zemljevida/ov. Vključeni so lahko tako prostorski kot neprostorski podatki (atributni podatki), ki v povezavi s prostorskimi podatki tvorijo
celovit informacijski sistem. V GIS-u je možno združevati podatke oz. vsote prostorskih
informacij države, regije in prostorskih podatkov, ki so lastni za posamezno občino.

Slika 25: Osnovne sestavine GIS

Vir: Šumrada, 2005 b
Grafična podatkovna baza, ki jo Šumrada (2005 a) opredeljuje kot osrednji del v GIS,
predstavlja posebej organizirano podatkovno bazo, v kateri so shranjeni razni
lokacijski, grafični in topološki podatki. Podatki so organizirani v podatkovnih slojih, kjer
vsak podatkovni sloj obravnava določen vidik ali lastnost območja. Uporabniku takšni
sistemi prinašajo prednosti, da si določene podatke, ki ga zanimajo, lahko prikazuje v
prostoru, kjer je možna hitrejša obravnava oz. bolj pregleden prikaz podatka na
predstavljiv način.
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GIS lahko delimo po različnih kriterijih (Gerčer, 2009):
• Kriterij načina shranjevanja prostorskih podatkov in prikazovanja kart: vektor ali
raster;
• Tehnološki kriterij načina uporabe: desktop-GIS rešitve (v lokalnih omrežjih z
nameščeno ustrezno programsko opremo) ali WEB-GIS rešitve (v globalnem
omrežju, kot je internet);
• Kriterij vsebinskih sklopov: globalni nivo (zbiranje prostorskih podatkov s cele
zemeljske oble v celovite globalne prostorske baze – Google Earth,…), makro nivo
(zbiranje prostorskih podatkov iz območja države, ki so javnega značaja –
Geodetska uprava RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo,
Geopedia,…) in mikro nivo (prostorski podatki občin, javnih gospodarskih služb,
večjih tovarn – iObčina, iKomunala, PISO,…).

Slika 26: Pregled podatkov v GIS Občine Žalec

Vir: »Spletni GIS portal Občina Žalec« [iObčina], b. d.
3.4.2 Uporaba GIS v komunalnih podjetjih

Šumrada (2005 a) vidi prednost uporabe GIS v podjetju v hitri in masovni uporabi ter
lažjem in hitrejšem vzdrževanju ter enostavnejšem razpolaganju s prostorskimi
podatki, saj lahko vsak uporabnik koristi oz. prikazuje podatke na način, ki ga želi oz.
potrebuje. Sam prikaz podatkov komunalnega podjetja je sicer najbolj razširjen pri
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podatkih operativnega katastra, kjer komunalna podjetja obdelujejo in shranjujejo
podatke o gospodarski javni infrastrukturi (GJI). Zbirni kataster gospodarske javne
infrastrukture predstavlja temeljno nepremičninsko evidenco v Sloveniji, v kateri se
evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture (»E-prostor: Zbirni kataster
gospodarske javne infrastrukture« [GURS], b. d.):
• Prometna infrastruktura: ceste, železnice,…;
• Energetska infrastruktura: infrastruktura za prenos in distribucijo električne
energije, zemeljskega plina, toplotne energije,…;
• Komunalna infrastruktura: vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov,…;
• Vodna infrastruktura;
• Infrastruktura za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva
okolja;
• Drugi objekti v javno korist: elektronske komunikacije.

Po podatkih GURS-a je osnovni namen zbirnega katastra v prikazu zasedenosti
prostora z objekti gospodarske javne infrastrukture, kar omogoča večjo izrabo
prostora, varnejše izvajanje posegov, ter bolj smotrno urejanje prostora. GURS lahko
na ta namen zagotavlja najbolj ažurne podatke, pri tem pa poskrbi za enostavno
dostopnost podatkov vsem uporabnikom, tudi komunalnim podjetjem, ki si jih lahko
vključijo v svoj GIS (tudi preko avtomatičnega posodabljanja podatkov) (»E-prostor:
Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture« [GURS], b. d.).

Poleg gospodarske javne infrastrukture lahko komunalna podjetja v GIS-u pregledujejo
in poizvedujejo tudi za drugimi podatki, katere je preko ustreznih povezav med sistemi
in podatkov, ki omogočajo lociranje, možno pregledovati na zemljevidih oz. preglednih
kartah. Iz tega razloga je GIS podjetja Kaliopa d.o.o., ki je dostopen preko portala
iKomunala, zgrajen modularno in s tem omogoča nadgrajevanje osnovnega modula z
dodatnimi moduli glede na zahteve posameznega podjetja oz. naročnika ali
uporabnika. Osnovni modul predstavlja grafični vmesnik, ki omogoča prikaz, urejanje in
distribuiranje prostorskih podatkov, kjer se prikazujejo oz. povezujejo prostorski
podatki državnega, regijskega in občinskega značaja (Kaliopa d.o.o., b. d. a).
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funkcionalnosti (opisali bomo module, ki so povezani z dejavnostmi, kot so oskrba s
pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ravnanje s
komunalnimi odpadki) (Kaliopa d.o.o., b. d. a):
• Omrežje, objekti, oprema: omogoča prikaz vse komunalne opreme (vodovodne in
kanalizacijske), ki je lahko prikazana točkovno, linijsko ali ploskovno, prav tako pa
so vsej opremi dodani atributi. Preko modula lahko pregledujemo podatke
operativnega katastra (vir komunalnega podjetja) in zbirnega katastra (vir GURS).
Možne so razne poizvedbe, kot je prikaz dolžine vseh cevi (npr. izbrani samo
določeni ali vsi materiali, v posameznem naselju ali poljubnem poligonu);
• Vodovod – hidranti: omogoča zajem in urejanje podatkov o hidrantih, skladno z
zahtevo Ministrstva za okolje in prostor (MOP). Poleg enostavnega vnašanja
podatkov o preizkušanju hidrantov je omogočeno dodajanje pravic za upravljanje s
podatki gasilskim društvom;
• Poročevalske tabele MOP: omogoča izdelavo poročevalskih tabel za Ministrstvo za
okolje in prostor (MOP) skupaj s podatki iz računovodskih sistemov. Na ta način
lahko komunalno podjetje zajame in pripravi podatke o vodovodni in kanalizacijski
infrastrukturi, kjer je iz lokacijskih informacij možna natančna izbira podatkov za
posamezno prostorsko enoto, glede na zahteve poročanja;
• Okvare: omogoča evidentiranje okvar na omrežju skladno s pravilnikom Ministrstva
za okolje in prostor (MOP) za poročevalske tabele. Vodijo se vse okvare, možno je
slediti napakam in vzrokom za nastanek, kar komunalnemu podjetju omogoča
načine za odpravo napak in obvladovanje stroškov popravil;
• Greznice in MKČN: modul greznice smo podrobneje opisovali v naslovu 3.2.3, kjer
smo predstavili možnost elektronskega sledenja podatkom o greznicah in MKČN,
njihovo evidentiranje ter izvajanje praznjenj in pregledov;
• Ekološki otoki: omogoča evidenco ekoloških otokov, kjer so vneseni podatki o
lokacijah, kjer so z grafičnim prikazom omogočene prostorske poizvedbe in izpisi,
kot je npr. lastništvo vseh parcel na katerih po postavljeni ekološki otoki;
• Posode in kontejnerji: omogoča pregled podatkov o zabojnikih, ki so postavljeni pri
uporabnikih komunalnih storitev. Z grafičnim prikazovalnikom lahko poizvedujemo
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po tipu posod, posameznih velikosti, starostih posameznih posod znotraj
določenega naselja ali izrisanega poligona. Omogočeno je tudi ugotavljanje tipa
kamiona, ki prazni določen zabojnik in s tem pregled rajonov praznjenja zabojnikov
za posamezen dan;
• Soglasja – pogoji, mnenja, pogodbe: omogoča izdelavo soglasja v več korakih – od
vloge do soglasja. Na podlagi prejete vloge in določene lokacijske informacije, je
možno izpisovanje vseh podatkov ter avtomatska izdaja dokumentov. Komunalno
podjetje ima celovit pregled nad soglasji, kjer je omogočeno tudi pregledovanje
soglasij in pogodb na interaktivnem zemljevidu (hitrejše iskanje tudi na podlagi
izrisanega območja, kjer se izvaja nov priključek na vodovodno omrežje);
• Vzpostavitev evidenc kot osnova za obračun odvajanja in čiščenja padavinskih voda
iz streh: omogoča povezavo med površinami streh, lastniki objektov, številom
stanovanjskih enot, evidencami komunalnega obračuna, katastrom komunalne
infrastrukture,… Komunalno podjetje lahko prične z vzpostavitvijo evidence streh
na način, da poveže strehe objektov, javno omrežje oz. vrsto kanalizacijskega
priključka, odjemnega mesta in podatke GURS-a, ki so potrebni za metodologijo
določeno v Uredbi MEDO.

V magistrskem delu opisujemo obračun komunalnih storitev in tehnologije, ki nam
omogočajo zajem podatkov za obračun ter pravilno evidentiranje sprememb podatkov,
ki vplivajo na obračun komunalnih storitev. Ker se podatki vodijo elektronsko in so
pravilno zabeleženi v bazah podatkov, je možna njihova nadaljnja povezava s podatki,
ki omogočajo lociranje podatka na zemljevidu. Gerčer (2017) takšen prikaz podatkov
opredeljuje kot vizualizacijo komunalnega obračuna. Ob ustrezno pripravljenih
podatkih obračuna komunalnih storitev (odjemno mesto mora biti opremljeno s
podatkom HS_MID) je možen prikaz odjemnega mesta na GIS, ki ga prikaže na
zemljevidu. Poleg samega odjemnega mesta se v GIS prenašajo podatki ali storitve, ki
so vezani na to odjemno mesto.
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Gerčer (2017) kot najbolj pogoste podatke ali storitve, ki se poleg odjemnega mesta
prenašajo v GIS našteva:
• Komunalne storitve: omrežnine, vodarina, odvajanje komunalne odpadne vode,
zbiranje, obdelava ali odlaganje komunalnih odpadkov, okoljske dajatve,… Podatek
se prenaša iz programa za obračun komunalnih storitev, kjer se poleg storitev lahko
prenaša tudi količina na posamezni storitvi;
• Vodomeri: podatki o serijskih številkah vodomerov, tipi in premeri vodomerov,
lokacija vgradnje vodomera,… Podatek se prenaša iz programa za obračun
komunalnih storitev;
• Porabljena voda ali odvedena voda: podatki na podlagi odčitkov vodomerov skupaj
z vrstami odčitkov, akontacijami, kjer je na podlagi storitve možen tudi izračun
količine odvedene vode,… Podatek se prenaša iz programa za obračun komunalnih
storitev ali iz drugega sistema, kot je sistem za elektronski popis vodomerov;
• Greznice ali MKČN: podatki o greznicah in MKČN, tipih, velikostih, praznjenjih oz.
odvzemih blata, pregledih,… Podatek se prenaša iz programa za obračun
komunalnih storitev ali iz drugega sistema, kot je modul greznice in MKČN;
• Zabojniki: možnost pregleda zabojnikov, tipov (frakcije), velikosti in praznjenj
zabojnikov, pregled glede na vrsto odvoza, pregled dodatnih atributov o zabojniku,
kot je zabojniki s ključavnico, skupni zabojniki,… Podatek se prenaša iz programa za
obračun komunalnih storitev ali iz drugega sistema, kot je program za sledenje
zabojnikov

in

pregled

praznjenj

zabojnikov

na

podlagi vgrajenih

RFID

transponderjev;
• Računovodski podatki: odprte terjatve do uporabnika, pregled odjemnih mest z
zapadlimi računi,… Podatek se prenaša iz programa za obračun komunalnih storitev
ali iz drugega sistema, kjer komunalno podjetje spremlja plačila računov za
komunalne storitve.
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Iz spodnje slike je razvidna lokacija uporabnika komunalnih storitev, kjer so vklopljeni
naslednji sloji (»Spletni GIS portal anonimnega komunalnega podjetja« [iKomunala], b.
d.):
• Vodovodno omrežje: prikazuje vodovodne cevi in vodovodni priključek (modra
barva);
• Hišni jašek: prikazuje lokacijo hišnega jaška oz. odjemnega mesta, kjer je vgrajen
vodomer (zelena pika na vodovodnem priključku);
• Kanalizacijsko omrežje: prikazuje kanalizacijske cevi in kanalizacijski priključek
(vijolična barva);
• Komunalne storitve: prikazujejo ustrezno pobarvani kvadrati nad hišno številko
(vsak kvadrat prikazuje svojo storitve, kot je oskrba s pitno vodo, ravnanje s
komunalnimi odpadki);
• Zabojnike, ki uporablja uporabnik: prikazujejo ustrezno pobarvani kvadrati pod
hišno številko (vsaka barva prikazuje svojo vrsto zabojnika oz. frakcijo, kot je npr.
rumena za embalažo).

Slika 27: Prikaz hiše uporabnika komunalnih storitev vključno s prikazom vodovodnih in
kanalizacijskih cevi, storitvami in zabojniki, ki se uporabljajo na lokaciji

Vir: »Spletni GIS portal anonimnega komunalnega podjetja« [iKomunala], b. d.

Simon Pernovšek: Elektronsko poslovanje komunalnih podjetij

98

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

Podatki, ki se v GIS prenašajo preko modulov se samodejno izmenjujejo med
informacijskimi sistemi (ni potrebno ročno posodabljanje podatkov), zato v podjetju
Kaliopa d.o.o. te module imenujejo tudi dinamični moduli. V ta namen so pripravili dva
dinamična modula, in sicer (Kaliopa d.o.o., 2014):
• Dinamični Modul iObčina/iKomunala PUSH: omogoča prenos podatkov iz GIS k
stranki oz. komunalnemu podjetju s tehnologijo GeoServer. Podatki, ki se na takšen
način lahko prenašajo so npr. podatki o novih naseljih, ulicah, hišnih številkah oz.
podatki HS_MID, ki komunalnem podjetju služijo, da odjemno mesto lahko poveže
s podatkom, ki omogoča lociranje na zemljevidu. Na takšen način komunalnem
podjetju ni potrebno skrbeti za vnos novih podatkov o novih ulicah (ali popravkih
naziva ulice oz. hišnih številk zaradi preštevilčenja), saj se podatki prenesejo
samodejno. HS_MID se lahko pod določenimi pogoji izračuna tudi samodejno;
• Dinamični modul iObčina/iKomunala PULL: omogoča prenos podatkov od stranke
oz. komunalnega podjetja v GIS s tehnologijo SVN-sync. Podatki, ki se na takšen
način prenašajo so podatki, ki smo jih opisovali v prejšnjem odstavku, kot so
storitve, podatki o zabojnikih, greznicah MKČN, računovodski podatki,…

S takšnim načinom je zagotovljena hitra medsebojna komunikacija, GIS in ostali
informacijski sistemi pa imajo sveže podatke, ki jih potrebujejo za kvalitetno
zagotavljanje komunalnih storitev. Interval posodabljanja je lahko poljuben (1x urno,
1x dnevno, na zahtevo,…).

Slika 28: Dinamični moduli za samodejni prenos podatkov

Vir: Kaliopa d.o.o., 2014
Simon Pernovšek: Elektronsko poslovanje komunalnih podjetij

99

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

Z GIS lahko komunalno podjetje pride do podatkov, ki jih ne more pridobiti iz baze v
preglednici, saj so odvisni od nekega območja na zemljevidu. Dva primera poizvedbe
po uporabnikih, ki so pridobljeni iz GIS:
• Zaradi zimskih razmer komunalno podjetje ni moglo sprazniti zabojnikov na nekem
območju. S pomočjo GIS se označi cesta in območje ob cesti skupaj z odjemnimi
mesti uporabnikov, ki jim bo komunalno podjetje spraznilo zabojnike, ko bodo
razmere to dopuščale. Na takšen način lahko ugotovimo kateri so ti uporabniki ter
posamezne velikosti zabojnikov in iz tega izračunamo potrebno prostornino vozila
za odvoz odpadkov, ki bo zabojnike naknadno spraznilo;
• Na določenem območju se iz organizacijskih razlogov spreminja termin popisa
vodomerov. Z izrisom poligona na območju, je možno označiti uporabnike, ki jim je
potrebno poslati obvestilo z novim datumom popisa vodomera (priprava ti. Mailing
liste).

3.5 E-Računi
Komunalna podjetja za opravljene storitve GJS (oskrba s pitno vodo, odvajanje in
čiščenje odpadne komunalne in padavinske odpadne vode,…) izdajajo račune za
komunalne storitve v določenih časovnih intervalih. V tem poglavju bomo pogledali
možnosti izdaje računov v obliki za katero ni potrebno tiskanje računa na papir. Na
takšen način lahko komunalno podjetje z uporabnikom prične z eno izmed oblik
elektronskega poslovanja.

3.5.1 Definicija in prednosti e-računa

Elektronski račun ali E-Račun Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 13/11 –
UPB, 18/11, 38/12,83/12, 86/14 in 90/15) ali krajše ZDDV-1 kot elektronski račun
navaja, da je to račun, ki mora vsebovati predpisane podatke v skladu s prej
omenjenim zakonom in je bil izdan ali prejet v kateri koli elektronski obliki. Z uporabo
e-računa se mora prejemnik strinjati, kar pomeni, da mu je pred izdajo računov v
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elektronski obliki potrebno zagotoviti listino (npr. obrazec) s katero privoli v uporabo
oz. prejem e-računov.

Ministrstvo za finance uporablja izraz eRačun, torej brez vezaja, ki je enakovreden izraz
e-računu. Kot navajajo, je »eRačun račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali
izvedene storitve izda svojemu dolžniku oziroma prejemniku računa v elektronski obliki
in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Izmenjava eRačuna je proces
posredovanja eRačuna od izdajatelja do prejemnika eRačuna.« (»eRačun – proračunski
uporabniki« [Ministrstvo za finance], b. d.).

Ministrstvo za finance definira tudi listine, ki se štejejo za e-račun. Gre za dokumente,
ki vsebujejo zapise o knjigovodskih dogodkih in so lahko prejeti ali izdani. Ti dokumenti
in knjigovodske listine so (»eRačun – proračunski uporabniki« [Ministrstvo za finance],
b. d.):
• Račun;
• Dobropis;
• Bremepis;
• Avansni račun;
• Zahtevek za plačilo.

E-račun ima po mnenju Ministrstva za finance naslednje prednosti (»eRačun –
proračunski uporabniki« [Ministrstvo za finance], b. d.):
• Manjša poraba papirja – ekološki vidik;
• Pošiljanje računov po varni ekološki poti – varnostni vidik;
• Hitrejše poslovanje zaradi avtomatizirane izmenjave – prihranek na času;
• Večja preglednost in nadzor nad delom z računi;
• Ni potrebe po prepisovanju podatkov zaradi avtomatskega prevzema - natančnost;
•

Prejem, knjiženje in priprava naloga za plačilo sta popolnoma avtomatizirana –
enostavnost;

• Manj papirja in manj poštnih stroškov – stroškovni vidik;
• Elektronska hramba.
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Slika 29: Poenostavitev postopka pošiljanja računa v primeru uporabe e-računa

Vir: »Prihranite z elektronskimi računi« [Racunovodja.com], b. d.
3.5.2 Vrste in oblike e-računa

Fošnarič (2016) opisuje štiri modele izdajanja in prejemanja e-računov:
• Preslikanje računa: izdajatelj račun izda v papirni obliki, prejemnik pa ga »preslika«
in s tem pridobi e-obliko poslovne listine. S tem so zagotovljene nadaljnje aktivnosti
v elektronski obliki, vključno z njegovim arhiviranjem;
• Izolirni model e-računa: prejemnik prejme e-račun neposredno od izdajatelja v
elektronski obliki, ki je lahko standardizirana ali nestandardizirana (HTML, PDF,…).
Pri tej vrsti e-računa ni podprto overjanje računa in kopiranje osnovnih podatkov
računa v prejemnikov informacijski sistem v elektronski obliki in je le-to potrebno
narediti ročno;
• E-račun z uporabo spletnih obrazcev: računi se vnašajo na spletno stran, na kateri je
za to predviden obrazec, kjer so vneseni vsi potrebni podatki, da je takšna
knjigovodska listina veljavna. Upravljanje spletne strani lahko zagotovi izdajatelj ali
prejemnik e-računa (odvisno od interesa);
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• E-račun preko ponudnika storitev: račun v elektronski obliki se izda in pošlje preko
ponudnika storitev za izmenjavo e-računov, ki ponuja standarde oblik računov in
vse potrebne protokole.

Zadnji model za izdajanje in prejemanje e-računov morajo od 1.1.2015 dalje
uporabljati vsi proračunski uporabniki pri prejemanju e-računov in izdajanju e-računov,
če je prejemnik proračunski uporabnik. Proračunski uporabniki morajo za pošiljanje in
prejemanje e-računov skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za
proračunske uporabnike (Ur. l. RS, št. 77/2016) obvezno uporabljati portal UJP eRačun,
medtem ko je izdajateljem, ki niso proračunski uporabniki in bodo račun izdali
proračunskemu uporabniku, dodeljena možnost, da ga pošiljajo prek:
• Bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima portal UJP sklenjeno pogodbo
o izmenjavi e-računov;
• Preko portala UJP (le za manjše izdajatelje, ki mesečno pošljejo do 5 računov).

Vsak e-račun, ki je izdan proračunskemu uporabniku, mora biti sestavljen iz naslednjih
dokumentov oz. datotek (»eRačun – proračunski uporabniki« [Ministrstvo za finance],
b. d.):
• Ovojnica e-računa: dokument v XML strukturi, ki je namenjen usmerjanju e-računa;
• E-SLOG: enotna standardizirana oblika e-računa v XML strukturi, ki je definirana s
strani Gospodarske zbornice Slovenije;
• Poljubne priloge: vizualizacija e-računa v PDF formatu, ki omogoča vpogled v eračun na ekranu s pomočjo programa, ki podpira PDF format.

3.5.3 E-računi v komunalnem podjetju

Kot ugotovljeno pri pregledu tehnologij in glede na podatek Kovačiča (2016), da imajo
komunalna podjetja po več 10.000 zabojnikov ali podatek podjetja VodovodKanalizacija d.o.o. (»Vodovodni sistemi v številkah« [Javno podjetje VodovodKanalizacija d.o.o.], b. d.), ki govori o več 10.000 priključkih, je jasno, da komunalna
podjetja izvajajo masovni obračun komunalnih storitev, kar pomeni po več 10.000
računov mesečno. To pomeni, da morajo komunalna podjetja izbrati ponudnike
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elektronskih poti, ki jim omogočajo izdajanje e-računov za proračunske uporabnike. Za
uporabnike, ki niso proračunski uporabniki (podjetja in fizične osebe) izdaja e-računov
preko ponudnikov elektronskih poti ni nujna oz. ni zakonsko predpisana.

Komunalno podjetje torej uporabnikom, kot so podjetja in fizične osebe, lahko ponudi
možnost prejemanja računa v elektronski obliki. Pri pregledu možnosti prejemanja eračuna v podjetju Mariborski Vodovod d.d. smo ugotovili tri možnosti izbire
(»Elektronski račun« [Mariborski vodovod d.d.], b. d.):
• Prejemanje e-računa v spletno banko: uporabnik račun prejme direktno v spletno
banko, kar mu omogoča udobno plačevanje (brez prepisovanja številk in referenc).
Račun si je možno ogledati v PDF obliki, prav tako pa je omogočen enostaven
pregled nad že poravnanimi računi in stroški;
• Prejemanje e-računa po elektronski pošti: uporabnik račun prejme po e-pošti, kjer
sta v prilogi PDF in XML oblika računa. PDF je primeren za pregled na zaslonu, XML
oblika pa za nadaljnjo računalniško obdelavo, saj ga uporabnik (podjetje) lahko
direktno uvozi v svoj informacijski sistem);
• Prejemanje e-računa na pametni mobilnik preko storitve mBills: uporabnik račun
prejme v aplikacijo na mobilnem telefonu, kjer lahko račun tudi poravna in s tem
privarčuje pri proviziji.

Podjetje BASS d.o.o. (2012), ki je ponudnik informacijskih rešitev za komunalna
podjetja navaja vrsto prednosti za fizične in pravne osebe, ki so prejemniki e-računov:
• Poravnava računa kjerkoli in kadarkoli;
• Praktično in hitro, saj je priprava plačilnega naloga avtomatična in ni več
potrebnega ročnega vnosa podatkov, kar privede do manj napak, prihrani čas,
vzpostavljen je nadzor pravilnosti računa;
• Pregled nad prejetimi in plačanimi računi;
• Zanesljivost, saj v primeru izgube poštne pošiljke ne bi prejeli računa – zanesljivost
direktnega prejema v spletno banko je višja;
• Dolgoročno hranjenje podatkov na enem mestu;
• Pridobitev podatkov o računu v zalednem sistemu brez ročnega vnosa;
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• Nižji stroški knjiženja e-računov v zalednih sistemih;
• Hitrejša distribucija računov po stroškovnih mestih, obveščanje, avtorizacija in
podpisovanje računov.

Podjetje BASS d.o.o. (2012) navaja tudi prednosti za izdajatelje e-računov:
• Možnost priprave e-računa v lastni aplikaciji;
• Hitrejše izstavljanje računov in zapiranje knjigovodskih postavk;
• Hitra odprava napak, nižji stroški odprave napak, izvajanje dodatnih vsebinskih
kontrol;
• Optimizacija poslovanja, uveljavitev e-poslovanja, e-hramba v skladu z zakonom;
• Ni poštnine in ostalih »tiskarskih« stroškov (kuverte, papir, tonerji ali kartuše,
tiskalniki,…);
• Manjša poraba papirja;
• Tehnološka in zakonska usklajenost;
• Povečanje ugleda in prepoznavnosti zaradi naprednih tehnologij in storitev.

Kot ugotovljeno, so sistemi za določene uporabnike, kot so proračunski uporabniki, že
zakonsko določeni, za ostale uporabnike pa so že zagotovljene rešitve, ki omogočajo
komunalnim podjetjem prehod na e-poslovanje vsaj za pošiljanje računov za
komunalne storitve. V raziskavi magistrskega dela bomo preverili kako so komunalna
podjetja pripravljena na drugo vrsto uporabnikov, to so uporabniki, ki jim še v skladu z
zakonom ni nujno potrebno izdajati e-računa. Glede na predstavljene možnosti
prejemanja bomo ugotavljali, katere izmed teh tehnologij so komunalna podjetja že
integrirala v svoj informacijski sistem.

3.6 Spletni portal za uporabnike komunalnih storitev
Predstavljene tehnologije so bolj ali manj namenjene komunalnim podjetjem, da svoje
storitve opravljajo na tehnološko napreden način ob hkratnem zmanjšanju napak, ki bi
se lahko dogodili pri zbiranju podatkov potrebnih za obračun komunalnih storitev
(napačno odčitano stanje vodomera, pozabljen odvzem blata iz MKČN, praznjenje in
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ne-obračunavanje zabojnika, ki ni vnesen v sistemu,…) in s tem zmanjšanje števila
reklamacij. Podatki, ki se zbirajo, so lahko na voljo tudi uporabniku. V nasprotju s
klasičnimi načini pridobitve informacij (osebno, telefonsko, e-pošta,…) lahko imajo
uporabniki možnost prebirati informacije preko spletnega portala za uporabnike
komunalnih storitev v katerega se prijavijo z uporabniškim imenom in geslom.

V nadaljevanju bomo predstavili možnost postavitve takšnega portala, pregledali do
kakšnih storitev lahko dostopamo kot uporabnik na območju občine Žalec, primerjali
obseg aktivnosti z aktivnostmi, ki jih omogočata dobavitelj električne energije in
telekomunikacijskih storitev ter pripravili seznam aktivnosti, ki bi se v povezavi z
zgornjimi aktivnostmi lahko urejale preko omenjenega portala.

3.6.1 Splošno o portalih za uporabnike komunalnih storitev in prednosti uporabe
portala

Portal za komunalne storitve predstavlja stik uporabnika komunalnih storitev in
komunalnega podjetja preko spletnega vmesnika. Portal je za uporabnika komunalnih
storitev dosegljiv 24 ur dnevno in 7 dni v tednu, kar pomeni, da lahko uporabnik preko
portala dostopa kadarkoli, kar je mnogo več, kot bi sicer lahko osebno v času uradnih
ur komunalnega podjetja. V Komunali Slovenj Gradec so takšen portal že vpeljali in ga
poimenovali eStoritve. Definicija portala eStoritve se torej glasi: »Portal eStoritve
omogoča enostaven, časovno prilagojen način spremljanja porabe, stanja plačil in
odprtih postavk, predvsem pa najpreprostejši način javljanja stanja števca.«
(»eStoritve« [Komunala Slovenj Gradec, d.o.o.], b. d.)

Komunala Slovenj Gradec (b. d.) navaja, da portal eStoritve omogoča naslednje
funkcionalnosti:
• Oddaja stanja vodomera (in plina ter ogrevanja);
• Pregled v izstavljene račune ter plačila računov;
• Vpogled v arhiv bremenitev in plačil (finančna ali saldakontna kartica);
• Pregled nad porabo vode za posamezno merilno mesto (tudi vpogled nad porabo
plina ali ogrevanja);
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• Vpogled v delilnike (pri večstanovanjskih podjetjih, kjer je vzpostavljena delitev
stroškov);
• Tehnični podatki merilnega mesta (kot je vrsta oz. tip vodomera,…);
• Možnost oddaje reklamacije;
• Možnost naročila oz. vzpostavitve prejemanja e-računa za komunalne storitve.

Slika 30: Pregled nad porabo na merilnem mestu v portalu eStoritve

Vir: Komunala Slovenj Gradec, b. d.
V podjetju 3 Tav d.o.o. (b. d.), ki razvijajo spletne portale za komunalne storitve,
elektriko, plin, ogrevanje in društva, navajajo, da je spletni portal nova dimenzija
sodelovanja med uporabnikom in podjetjem, saj zagotavlja večjo transparentnost in
učinkovitost poslovanja. Spletni portal, ki ga imenujejo eBIS@3tav označujejo kot
»Pravo orodje na pravem mestu, v rokah pravih ljudi«. Glavne značilnosti portala
eBIS@3tav so (3 Tav d.o.o., b. d.):
• Matični podatki: podatki o partnerjih, odjemnih mestih, pogodbah, merilnih
napravah;
• Obračunski podatki: pregled porab po odjemnih mestih in obračunskih količin;
• Finančni podatki: izdane račune je možno prenesti v XML in PDF obliki, pregled
terjatev in plačil;
• Pridobivanje obračunskih podatkov: vsa stanja merilnih naprav, morebitne
procentualne delitve in število oseb so jasno vidni uporabniku;

Simon Pernovšek: Elektronsko poslovanje komunalnih podjetij

107

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

• Informativni izračun na podlagi oddanega stanja: portal omogoča samodejni oz.
takojšnji izračun porabe, ki se izpiše uporabniku takoj po vnosu stanja oz. odčitka;
• Splošna personalizirana obvestila: uporabnik lahko preko portala prejema
obvestila, ki so lahko namenjena vsem uporabnikom ali zgolj določenim
uporabnikom (npr. uporabniki na določenem območju);
• Prodajne akcije: omogočanje vnosa kuponov, ki jih uporabniki prejmejo v prodajnih
akcijah (npr. za popust);
• Skrbniški vpogled v podatke poslovnih partnerjev z naprednimi poročili in
nadzornimi ploščami: skrbniku sistema so na voljo poročila o uporabi portala, ki si
jih lahko uredi po svojem okusu.

3.6.2 Pregled omogočenih storitev uporabnika na območju občine Žalec

Uporabnik na območju občine Žalec koristi komunalne storitve dveh izvajalcev GJS, in
sicer JKP Žalec d.o.o. (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode) ter Simbio d.o.o. (ravnanje s komunalnimi odpadki).
Podjetji uporabniku omogočata dostop do portala komunala.info, ki ga vzdržuje
podjetje Bass d.o.o., ki je ponudnik informacijskega sistema in programa za obračun
komunalnih storitev za omenjeni komunalni podjetji. Na portalu bomo preverili katere
storitve so uporabniku na voljo, da jih lahko uredi preko portala. Naknadno bomo
preverili še kakšne storitve preko portala uporabniku omogočata podjetje za dobavo
električne energije (GEN-I d.o.o. preko portala Moj GEN-I) ter telekomunikacijskih
storitev (Telekom Slovenije d.d. preko portala Moj Telekom). Uporabnik ima
samostojno hišo, ki (Osebni vir):
• Je priključena na vodovodno omrežje;
• Ni priključena na kanalizacijsko omrežje;
• Za odvajanje komunalne odpadne vode uporablja greznico;
• Ima dva zabojnika za komunalne odpadke (MKO in EMB);
• Telefon, ki ga uporablja preko ponudnika telekomunikacijskih storitev;
• Lasten števec za merjenje električne energije;
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• Že ima urejen dostop do spletnih portalov komunala.info, Moj GEN-I in Moj
Telekom.

3.6.2.1 Aktivnosti in storitve omogočene preko portala komunala.info

Uporabnik preko portala komunala.info dostopa do storitev, ki mu jih nudita podjetji
JKP Žalec d.o.o. in Simbio d.o.o.. JKP Žalec d.o.o., ki na območju občine Žalec zagotavlja
GJS oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode, uporabniku omogoča naslednje funkcionalnosti:
• Pregled podatkov o stranki: na voljo je vpogled o podatke, kot so številka
odjemnega mesta, naslov, občina in naselje v katerem leži odjemno mesto, ter
podatki o stranki, kot je naziv, naslov, pošta;
• Merilno mesto in odčitki: možen vpogled v kartico porabe, kjer je razvidno stanje
vodomera, javljena stanja, vrsta stanja oz. odčitka, ali ima uporabnik kaj vode v
dobro, mesečna količina za obračun, datum posameznega dogodka;
• Oddaja stanja: možnost oddaje odčitka, kjer se izbere datum odčitka, vpiše stanje
oz. odčitek na izbrani datum ter morebitna opomba;
• E-računi: možnost vpogleda v vse e-račune, ki so bili izdani uporabniku;
• Prijava na e-račun: uporabnik se lahko preko portala prijavi na pošiljanje e-računov,
kjer izbere način pošiljanja računa v prihodnje (na voljo so različne opcije, kot je eračun direktno v spletno banko, samo po elektronski pošti, oboje ter tudi odjava
tiskane različice računa);
• Računi: pregled zgodovine računov, kjer si je celoten račun z vsemi podatki in
postavkami možno ogledati na ekranu;
• Finančna kartica: na voljo je vpogled v datume plačila računov, trenutni saldo,
zadnja aktivnost, zgodovina prometa, kot so zneski in datumi računov ter datumi
plačil;
• Arhiv javljenih stanj: vpogled v stanja vodomera oz. odčitke v kolikor jih je
uporabnik kdaj javljal sam;
• Uporabniške nastavitve: možnost spremembe gesla, deaktivacija uporabniškega
račun in zamenjava e-poštnega naslova, ki se uporablja za prijavo na portal.
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Slika 31: Prijava na e-račun z izbiro možnosti na portalu komunala.info

Vir: BASS d.o.o., 2012
Simbio d.o.o., ki na območju občine Žalec zagotavlja GJS ravnanja s komunalnimi
odpadki, uporabniku omogoča naslednje funkcionalnosti:
• Pregled podatkov o stranki: na voljo je vpogled o podatke, kot so številka
odjemnega mesta, naslov, občina in naselje v katerem leži odjemno mesto, ter
podatki o stranki, kot je naziv, naslov, pošta;
• E-računi: možnost vpogleda v vse e-račune, ki so bili izdani uporabniku;
• Prijava na e-račun: uporabnik se lahko preko portala prijavi na pošiljanje eračunov, kjer izbere način pošiljanja računa v prihodnje (na voljo so različne
opcije, kot je e-račun direktno v spletno banko, samo po elektronski pošti,
oboje ter tudi odjava tiskane različice računa);
• Računi: pregled zgodovine računov, kjer si je celoten račun z vsemi podatki in
postavkami možno ogledati na ekranu;
• Finančna kartica: na voljo je vpogled v datume plačila računov, trenutni saldo,
zadnja aktivnost, zgodovina prometa, kot so zneski in datumi računov ter
datumi plačil;
• Povezava do spletne strani izvajalca GJS ravnanja s komunalnimi odpadki;
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• Uporabniške nastavitve: možnost spremembe gesla, deaktivacija uporabniškega
račun in zamenjava e-poštnega naslova, ki se uporablja za prijavo na portal.

Kot je razvidno, podjetje Simbio d.o.o. ponuja le upravljanje s podatki, ki so vezani na
računovodski del poslovanja z uporabnikom (računi, finančna oz. saldakontna
kartica,…), ne ponuja pa podatkov o zabojnikih, ki jih uporablja uporabnik. V seznamu
aktivnosti, ki ga bomo predstavili v magistrskem delu, bomo navedli tudi kakšne
podatke bi izvajalec te GJS lahko omogočal uporabniku. Aktivnosti so lahko vezane tudi
na druge sisteme, ki jih uporablja izvajalec in ne zgolj na program, ki se uporablja za
obračun komunalnih storitev.

3.6.2.2 Aktivnosti in storitve omogočene preko portala Moj Telekom

Uporabnik preko portala Moj Telekom dostopa do storitev, ki mu jih nudi podjetje
Telekom Slovenije d.d., ki na območju celotne Slovenije zagotavlja telekomunikacijske
storitve (telefon, internet, televizija,…) in uporabniku nudi naslednje funkcionalnosti:
• Povezava več razmerij v en uporabniški profil: uporabnik lahko v svoj profil poveže
več razmerij oz. storitev, ki jih zagotavlja Telekom Slovenije d.d. (tudi dobavo
električne energije);
• Internet in nastavitve: omogočeno je spreminjanje gesla za dostop do interneta,
nastavitve modema, vklop statičnih naslovov;
• E-poštni predal: vpogled v e-poštne predale, ki jih ima uporabnik, možnost
vzpostavitve dodatnih poštnih predalov (če naročniško razmerje to omogoča);
• Dodatne storitve: naročilo varnostnega paketa, registracija spletne domene,…;
• Telefonija in nastavitve: omogočeno je nastavljanje nastavitev za posamezno
telefonsko številko (zapora klicev, omejitev identifikacije klicočega, preusmeritve,
SMS zgrešeni klic,…;
• Televizija in zabava: uporabnik lahko pregleduje katere storitve in pakete uporablja
trenutno, vklaplja/izklaplja programske opcije, pregleda komunikatorje, ki jih
uporablja za dostop do televizijskega signala, za vsak komunikator si lahko razvršča
programe,…;
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• Aktivne in pretekle storitve: omogočen je vpogled v storitve, na katere je uporabnik
trenutno naročen (datum aktivacije storitve) ter pregled preteklih storitev, ki jih je
uporabnik uporabljal nekoč (datum aktivacije in deaktivacije storitve);
• Pregled in sprememba podatkov: uporabniku je omogočeno, da spreminja svoje
podatke in kontaktne podatke;
• Vpogled v račune: uporabnik lahko v PDF obliki pogleda zadnjih 5 računov, kjer vidi
enak račun kot ga sicer prejme po dogovorjeni poti;
• E-računi: omogočena možnost, kjer lahko uporabnik izbere način prejemanja računov
(med možnostmi so prejemanje na e-naslov ali v e-banko);
• Tehnična pomoč: uporabnik lahko izpolni obrazec, kjer navede napako, sistem
ponudniku omogoča, da prejeto prijavo napake avtomatično poveže z uporabniškim
profilom.

Slika 32: Vpogled v aktivne in pretekle storitve na portalu Moj Telekom

Vir: »Aktivne in pretekle storitve – Moj Telekom - Telekom Slovenije [Telekom
Slovenije d.d.], b. d.
Kot je razvidno iz nabora funkcionalnosti, ima v primeru portala Moj Telekom
uporabnik telekomunikacijskih storitev na voljo več opcij za upravljanje in ureditev
podatkov ter spreminjanje nastavitev, kot jih omogoča portal komunala.info za
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komunalne storitve. Uporabniku je omogočen vpogled v zgodovino storitev, kar bi
lahko enačili z zgodovino storitve komunalnega podjetja ali z zgodovino vodomerov, ki
so bili nameščeni na odjemnem mestu oz. zgodovino zabojnikov, ki jih je uporabnik
uporabljal za zbiranje odpadkov.

3.6.2.3 Aktivnosti in storitve omogočene preko portala Moj GEN-I

Uporabnik preko portala Moj GEN-I dostopa do storitev, ki mu jih nudi podjetje GEN-I
d.o.o., ki na območju celotne Slovenije zagotavlja električno energijo gospodinjstvom
in podjetjem. Ob vstopu na portal, podjetje GEN-I navaja naslednji odstavek o
aktivnostih, ki jih omogoča omenjeni portal: »Portal Moj GEN-I vam omogoča
enostavno upravljanje vaših računov in drugih podrobnosti. Na enem mestu lahko
kadar koli in kjer koli pregledujete vašo porabo, oddate števčno stanje, pregledujete
izdane račune, spremljate pomembna obvestila in novice ter uporabite e-storitve za
hitro urejanje sprememb na merilnih mestih. Vse izdane račune lahko vidite tudi v PDF
obliki.« (»Moj GEN-I – Pozdravljeni« [GEN-I d.o.o.], b. d.)

Funkcionalnosti, ki jih portal omogoča zajemamo v naslednjih alinejah:
• Osnovna obrazložitev funkcionalnosti portala: na enem mestu so zbrane vse
prednosti portala in navedena navodila za oddajo števčnega stanja oz. odčitka;
• Akcijske ponudbe: vpogled v akcije, ki jih pripravlja podjetje in omogočajo nižjo
ceno električne energije;
• Povezava pogodb: v primeru, da ima en uporabnik več merilnih mest oz. pogodb, je
možno, da jih poveže v en uporabniški profil. Na podlagi tega je omogočena ena
prijava za vsa merilna mesta, ki jih ima uporabnik;
• Vprašanja: možno je vpisovanje vprašanj v obrazec. Zaradi postavitve vprašanja
znotraj uporabniškega profila, uporabniku ni potrebno posredovati svojih
podatkov, saj jih sistem poveže s podatki iz portala;
• Pregled pogodb: izpisane so vse pogodbe, ki jih je uporabnik sklenil s podjetjem od
vključno osnovne pogodbe za dobavo električne energije naprej. V tem zavihku je
omogočena tudi prijava na prejemanje E-računa (uporabnik e-račun prejme
izključno na portal od koder ga lahko pregleda v zavihku Računi);
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• Pogosto zastavljena vprašanja: uporabnik lahko poišče odgovore na vprašanja, ki
jih podjetje pogosto prejema;
• Koristne povezave: povezave do spletnih strani vezanih na področje distribucije
električne energije;
• Oddaj števčno stanje: možnost oddaje števčnih stanj oz. odčitkov, kjer vpišemo
odčitke, sistem pa nam avtomatično izračuna porabo od zadnjega odčitanega stanja
oz. izdanega računa;
• Pregled računov: uporabnik lahko v PDF obliki pogleda vse račune ter vidi vsoto
neplačanih računov. Za vsak račun je možna direktna vložitev reklamacije, kar
prinaša prednost, da uporabniku ni potrebno pisati vseh podatkov, ki bi jih sicer
moral, če bi račun reklamiral po drugačni poti;
• Pregled transakcij: možen vpogled v vse datume in zneske izdanih računov ter
prejetih plačil – saldakontna kartica;
• Moje ugodnosti: vpogled v zgodovino ugodnosti oz. sodelovanju pri akcijah, ki so
omenjene v drugi alineji;
• Nastavitve: omogočene so nastavitve uporabniškega profila, kot je sprememba
gesla, prijava na prejemanje obvestil in nastavitev brezplačnega SMS opomnika, ki
uporabnika opomni, da se je pričel termin, ko je omogočeno oddajanje odčitkov.

Portal v primerjavi s predhodnima portaloma omogoča hiter način oddaje reklamacije,
kar podjetju poenostavlja reševanje, saj ob prejemu reklamacije točno ve za katerega
uporabnika se gre in za kateri račun. Na takšen način je onemogočeno, da bi prejeli
reklamacijo s nepopolnimi podatki. Pri oddaji odčitkov so nastavljena opozorila, ki
uporabnika opozorijo ali mu celo onemogočajo oddajo »nerazumljivega« odčitka, kot
je preveliko odstopanje od dosedanjih odčitkov oz. porabe, onemogočanje javljanje
nižjega stanja od predhodnega in podobno. Uporabnik mora v takšnih primerih v
opombo vpisati obrazložitev.
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3.6.3 Seznam možnih aktivnosti in storitev za uporabnike spletnih portalov za
komunalne storitve

S primerjavo aktivnosti, ki jih omogočajo trije spletni portali, smo ugotovili, da
omogočajo različen obseg aktivnosti. Več aktivnosti, kot podjetje omogoča uporabniku,
manj aktivnosti se rešuje po ostalih komunikacijskih kanalih (osebno, telefon, pošta, epošta,…) in zato podjetju omogoča čim več avtomatično urejenih aktivnosti oz.
storitev, ki jih potrebujejo uporabniki. Da lahko komunalno podjetje uporabniku
ponudi storitve na spletnem portalu mora imeti vpeljane določene tehnologije, ki
omogočajo zajem podatkov v takšni obliki, da je možna njihova distribucija in ureditev
na spletnem portalu. Takšne aktivnosti za posamezno GJS smo predstavljali v temah za
posamezno GJS, v tem naslovu pa smo pripravili seznam aktivnosti, ki bi jih uporabniki
lahko uporabljali v kolikor jih povežemo s spletnim portalom.

Aktivnosti, ki se na spletnem portalu lahko izvajajo v okviru GJS oskrbe s pitno vodo so:
• Podrobnosti o vodomerih: za vsak vodomer, ki je nameščen na odjemnem mestu, so
uporabniku na vpogled podatki, kot je vrsta ali tip vodomera (premer oz. DN,
proizvajalec), serijska številka vodomera. Možnost vpogleda v zgodovino
vodomerov, ki so se uporabljali na posameznem odjemnem mestu, tako da
uporabnik vidi datume od in do kdaj je bil posamezen vodomer v uporabi na
odjemnem mestu – podatki se pridobijo iz programa za obračun komunalnih
storitev;
• Podrobnosti o količini porabljene vode: za vsak vodomer (aktiven in neaktiven) je na
vpogled količina porabljene vode v časovnih obdobjih (kartica porabe). Podatke je
možno preveriti tudi za pretekle vodomere – podatki se pridobijo iz programa za
obračun komunalnih storitev;
• Oddaja stanja vodomera: za vsak aktiven vodomer je možno oddati stanje. Po
oddaji stanja sistem prikaže razliko v primerjavi z zadnjim stanjem v sistemu
(dejanskim na podlagi predhodnega odčitka ali izračunanega iz obračunanih
akontacij za porabo vode) – podatki se pridobijo in posredujejo v program za
obračun komunalnih storitev;
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• Vpogled v plane o predvidenih popisih vodomerov: uporabnik lahko vidi kdaj oz. v
katerem mesecu je na njegovem odjemnem mestu predviden popis vodomera.
Komunalna podjetja imajo glede na predpise določene skrajne roke popisa
vodomerov iz koder imajo izdelane rajone popisovanja – podatek se pridobi iz
programa za popis vodomerov. Uporabniki, ki imajo vgrajen vodomer, ki se
popisuje daljinsko v mesečnih intervalih, imajo izpisan dan v mesecu, ko se
omenjeni popis izvrši;
• Možnost obveščanja uporabnika: ko je uporabnikov vodomer popisan, uporabnik
prejme obvestilo (npr. po e-pošti), da je bil njegov vodomer popisan in izračunano
porabo glede na zadnje stanje v sistemu. Obveščanje se lahko izvaja tudi nekaj dni
pred predvidenim popisom, s katerim je uporabnik obveščen, da bo komunalno
podjetje prišlo na njegovo odjemno mesto – podatek se pridobi iz programa za
popis vodomerov;
• Prijava poškodbe vodomera: uporabnik, ki se mu poškoduje vodomer (zamrznitev,
poškodba stekla na vodomeru) lahko preko portala vloži zahtevek za popravilo.
Prednost vložitve takšnega zahtevka je, da ima komunalno podjetje takoj na voljo
vse potrebne podatke (podatki o uporabniku, lokaciji, vrsti vodomera) in lahko
hitreje izvede potrebne ukrepe (priprava delovnega naloga in popravilo na terenu);
• Prijava izlitja vode: v primeru izlitja vode, lahko uporabnik preko portala vloži
prošnjo za oprostitev plačila. Prednost vložitve oprostitve na takšen način je, da ima
komunalno podjetje takoj na voljo vse potrebne podatke (podatki o uporabniku,
lokaciji, vrsti vodomera, količini nekontrolirano izlite vode) in na podlagi tega
hitreje preveri popravilo in oddelku za obračun komunalnih storitev prejme
pravilne podatke za izvedbo aktivnosti, ki imajo vpliv na obračun komunalnih
storitev.

Aktivnosti, ki se na spletnem portalu lahko izvajajo v okviru GJS odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode so:
• Priključitev na kanalizacijsko omrežje: za nove uporabnike, ki so prejeli soglasje za
priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje je pomembno, da se na
kanalizacijsko omrežje priključijo v roku, ki je določeno v soglasju oz. uredijo vse
potrebno za delovanje MKČN (pregled). Na portalu je iz lokacije objekta, ki se
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priključuje na vodovodno omrežje (novogradnja) možno prikazati podatek o tem ali
objekt leži znotraj aglomeracije in se bo priključil na kanalizacijsko omrežje oz. leži
zunaj aglomeracije in bo za odvajanje komunalne odpadne vode uporablja MKČN –
podatek se pridobi iz programa za izdajo soglasij in GIS;
• Trenutno stanje kanalizacijskega priključka: uporabniku je na voljo podatek ali je
objekt že priključen na kanalizacijsko omrežje (kanalizacijski priključek), je še v
gradnje (gradbiščni priključek) ter kakšni so roki, da se uredi predviden priključek iz
prejšnje alineje – podatek se pridobi iz programa za obračun komunalnih storitev,
programa za izdajo soglasij in GIS;
• Vpogled v zgodovino praznjenj greznice ali odvzem blata iz MKČN: uporabnik ima
možnost preveriti kdaj so bila na njegovi lokaciji izvedena praznjenja greznice ali
odvzemi blata iz MKČN z dodatnimi podatki o praznjenju (količina) – podatek se
pridobi iz programa oz. Modula greznice in MKČN;
• Skrajni rok za naslednje praznjenje greznice ali odvzem blata iz MKČN: uporabnik
ima možnost preveriti kdaj se bo na njegovi lokaciji izvajalo naslednje praznjenje
greznice ali odvzem blata iz MKČN oz. skrajni rok (skladno z Uredbo MEDO je 3 leta)
za njegovo izvedbo - podatek se pridobi iz programa oz. Modula greznice in MKČN.
Uporabnik lahko na podlagi tega podatka predvidi ali mora naročiti izredno
praznjenje oz. odvzem blata, če je naslednje predvideno praznjenje še daleč;
• Naročilo praznjenja greznice ali odvzema blata iz MKČN: uporabnik, ki ugotovi, da
bo potrebno izredno praznjenje greznice ali odvzem blata iz MKČN, lahko preko
portala naroči izredno praznjenje. Komunalno podjetje ima takoj na voljo vse
potrebne podatke (podatki o uporabniku, lokaciji, vrsti greznice ali MKČN) in s tem
lažje planira izvedbo praznjenj oz. odvzemov ter uporabnika obvesti o datumu
izrednega praznjenja;
• Vpogled v preglede MKČN: uporabnik ima možnost preveriti kdaj so se izvajali
pregledi MKČN na njegovi lokaciji (s podrobnimi podatki o pregledu) ter kdaj je
predviden naslednji pregled - podatek se pridobi iz programa oz. Modula greznice
in MKČN;
• Pregled oprostitev plačila storitev za objekte, ki opravljajo kmetijsko dejavnost:
uporabniki, ki so oproščeni plačila storitev v zvezi z odvajanjem komunalne
odpadne vode (greznice ali MKČN, ki se sicer skladno z Uredbo MEDO obračunavajo
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po količini dobavljene pitne vode) so predložili ustrezne dokumente na podlagi
katerih jim je komunalno podjetje izdalo odločbo o oprostitvi za določeno časovno
obdobje. Uporabnik lahko preveri kateri datum je bil zapisan na odločbi in s tem
pravočasno predloži nove dokumente oz. podaljša oprostitev - podatek se pridobi iz
programa oz. Modula greznice in MKČN in programa za obračun komunalnih
storitev.

Aktivnosti, ki se na spletnem portalu lahko izvajajo v okviru GJS ravnanja s
komunalnimi odpadki so:
• Podrobnosti o zabojnikih: zabojniki, ki jih uporabnik uporablja na odjemnem mestu
so zaradi ustreznega evidentiranja prikazani vključno s podatki o velikosti
(prostornini) zabojnika, frekvenci praznjenja zabojnika (tedensko, na 14 dni, na 3
tedne) in deležem zabojnika za skupna odjemna mesta (v kolikšnem deležu se
zabojnik obračunava na tem odjemnem mestu). Možnost vpogleda v zgodovino
zabojnikov, ki so se uporabljali na posameznem odjemnem mestu, tako da
uporabnik vidi datume od in do kdaj je bil posamezen zabojnik v uporabi na
odjemnem mestu – podatki se pridobijo iz programa za sledenje zabojnikov in
pregled praznjenj zabojnikov ali programa za obračun komunalnih storitev;
• Podrobnosti o praznjenjih zabojnikov: za vsak zabojnik, ki se uporablja ali se je v
preteklosti uporabljal na odjemnem mestu, je možno preveriti datum, kdaj ga je
komunalno podjetje praznilo. Izpišejo se datum, ura, lahko tudi vpogled v
koordinato praznjenja – podatki se pridobijo iz programa za sledenje zabojnikov in
pregled praznjenj zabojnikov;
• Pregled datumov pranja BIO zabojnikov: komunalna podjetja, ki strojno operejo
notranjost BIO zabojnika, lahko v povezavi z identifikacijsko opremo na
komunalnem vozilu, ta podatek prikažejo na portalu. Uporabnik vidi vso zgodovino
(datum, ura, lahko tudi vpogled v koordinato praznjenja) za vsako pranje zabojnika
– podatki se pridobijo iz programa za sledenje zabojnikom in pregled praznjenj
zabojnikov;
• Uporaba kompostnika: komunalna podjetja, ki uporabnikom ponujajo možnost
odjave BIO zabojnik, v kolikor uporabniki organske odpadke v celoti kompostirajo v
hišnem kompostniku, morajo za odjavo zabojnika prejeti ustrezen obrazec. Obrazec
Simon Pernovšek: Elektronsko poslovanje komunalnih podjetij

118

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

lahko nadomesti portal, kjer uporabnik prijavi uporabo kompostnika, komunalno
podjetje pa ima takoj na voljo vse potrebne podatke (podatki o uporabniku, lokaciji,
trenutnem zabojniku za BIO odpadke) in lahko hitreje planira nadaljnje aktivnosti
(priprava naloga za pregled kompostnika in odvoz zabojnika) – podatki se pridobijo
iz programa za sledenje zabojnikom in pregled praznjenj zabojnikov, po pregledu se
podatki posodobijo tudi v programu za obračun komunalnih storitev. Uporabnik od
takrat naprej na spletnem portalu vidi, da je izločen iz GJS ravnanja z organskimi
odpadki;
• Vpogled v urnik odvoza odpadkov: uporabnik lahko za svojo lokacijo pogleda kdaj
so predvideni naslednja praznjenja zabojnikov za vsako frakcijo in si s tem natisne
individualni urnik – podatki se pridobijo iz programa za sledenje zabojnikom in
pregled praznjenj zabojnikov;
• Naročilo menjave zabojnika: uporabnik lahko preko spletnega portala naroča
manipulacije, kot je dostava, odstranitev ali menjava posameznega zabojnika
(odvisno z zakonskimi možnostmi, ki določajo kateri zabojniki so obvezni). Menjava
zabojnika se lahko izvede iz razloga, ker se je uporabniku povečala/zmanjšala
količina odpadkov in s tem potrebuje večji/manjši zabojnik ali ob poškodbi
zabojnika, kjer se zabojnik zamenja za enako velikost. Komunalno podjetje ima
takoj na voljo vse potrebne podatke (podatki o uporabniku, lokaciji, zabojniku, na
katerega je potrebno popraviti, zamenjati ali odstraniti, vključno s številko
zabojnika ali RFID transponderjem) in lahko hitreje planira nadaljnje aktivnosti
(priprava naloga, uvrstitev v plan manipulacij, izvedba na terenu) – podatki se
pridobijo iz programa za sledenje zabojnikom in pregled praznjenj zabojnikov, po
pregledu se podatki posodobijo tudi v programu za obračun komunalnih storitev.
Uporabnik po izvedeni manipulaciji na spletnem portalu vidi podatke o novem
zabojniku, vključno s podrobnostmi, kot je številka RFID transponderja in datum
izvedene manipulacije;
• Naročilo enkratnega odvoza večje količine odpadkov: komunalna podjetja, ki
uporabnikom nudijo storitev enkratnega odvoza večje količine odpadkov (iz
zabojnikov prostornine 5 m3 ali več oz. kontejnerjev) lahko naročilo izvedejo preko
spletnega portala. Komunalno podjetje ima takoj na voljo vse potrebne podatke
(podatki o uporabniku, lokaciji, datumu želene dostave) in s tem hitreje planira
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nadaljnje aktivnosti (priprava naloga, uvrstitev v plan dostave, izvedba na terenu).
V kolikor komunalno podjetje pri tem načinu zahteva predplačilo, se uporabniku
prikažejo vsi podatki potrebni za predplačilo, nadalje pa mu sistem lahko izda eračun in ga preusmeri v spletno banko – podatki o uporabniku se pridobijo iz
programa za obračun komunalnih storitev, planiranje in izvedba na terenu se
izvede s programom za sledenje zabojnikom in pregled praznjenj zabojnikov;
• Naročilo odvoza kosovnih odpadkov: komunalna podjetja, ki kosovne odpadke
odvaža po naročilu oz. »na bon«, lahko naročila sprejemajo tudi preko spletnega
portala. Uporabnik naroči odvoz kosovnih odpadkov, komunalno podjetje ima takoj
na voljo vse potrebne podatke (podatki o uporabniku, lokaciji, datumu želene
dostave) in s tem hitreje planira nadaljnje aktivnosti (priprava naloga, obveščanje
uporabnika o datumu izvedbe uvrstitev v plan dostave, izvedba na terenu). Po
končani izvedbi uporabnik na spletnem portalu vidi kdaj je koristil brezplačen odvoz
(lahko tudi zgodovino za pretekla leta) ter koliko brezplačnih odvozov za tekoče
leto ima še na voljo – podatki o uporabniku se pridobijo iz programa za obračun
komunalnih storitev, planiranje in izvedba na terenu se izvede s programa za
sledenje zabojnikom in pregled praznjenj zabojnikov.

Poleg aktivnosti za GJS, uporabniki preko spletnega portala lahko urejajo tudi zadeve iz
splošnega ali finančnega področja, ki imajo vpliv na obračun komunalnih storitev.
Poleg že znanih aktivnosti, ki smo jih preverili pri portalih, ki se že uporabljajo, je preko
spletnega portala mogoče pregledovati in urejati naslednje aktivnosti:
• Izbira vrste računa: uporabnik lahko račun prejme z izpisanim univerzalnim
plačilnim nalogom (UPN) ali klasičen račun. Slednji je primeren za uporabnike, ki
računov ne plačujejo na okencih (na Poštah, Bankah in trgovinah) in podatke iz
računa prepišejo v spletno banko, kjer plačajo račun – podatki se pridobijo in
posodobijo v programu za obračun komunalnih storitev;
• Izbira vrste pošiljanja računa: uporabniku so na voljo vrste pošiljanja računa, kot je
papirni račun, e-račun ali oboje. Z vzpostavitvijo e-računa so na voljo možnosti
izbire pošiljanja v spletno banko, e-pošto ali zgolj pregled računa na spletnem
portalu – podatki se pridobijo in posodobijo v programu za obračun komunalnih
storitev;
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• Vzpostavitev/sprememba direktne bremenitve: uporabniki, ki želijo, da jim račun
poravna banka z direktno bremenitvijo iz njihovega transakcijskega računa (SEPA
Direct Debit – SDD ali SEPA direktna bremenitev), morajo za vzpostavitev izpolniti
obrazec, katerega je moč pridobiti in izpolniti tudi preko spletnega portala. Z
vnosom podatkov o vrsti plačilnega sredstva, podatkih o transakcijskem računu in
predložitvijo zahtevanih dokumentov je direktna bremenitev vzpostavljena hitreje
– podatki se pridobijo in posodobijo v programu za obračun komunalnih storitev;
• On-line reklamacija: uporabnik pri pregledu računov lahko vloži reklamacijo. Takšno
rešitev že ponuja podjetje GEN-I d.o.o. preko portala Moj GEN-I. Podatki o računih
se pridobijo iz programa za obračun komunalnih storitev, reklamacijski zahtevek pa
še pošlje v ustrezen oddelek, ki rešuje reklamacijo glede na vrsto GJS, ki jo je
uporabnik reklamiral;
• On-line izvedba sprememb: uporabnika lahko preko spletnega portala vloži
zahtevek za spremembo (sprememba plačnika, uporabnika…), kjer priloži
zahtevane priloge oz. dokazila. Komunalno podjetje preveri zahtevek in ga odobri
ali zavrže oz. zahteva dodatna dokazila. Komunalno podjetje v primerjavi s
pošiljanjem podatkov po e-pošti, hitreje poveže prejeta dokazila s pravilnim
uporabnikom. O uspešno izvedeni spremembi obvesti uporabnika – podatki se
pridobijo iz programa za obračun komunalnih storitev;
• Pošiljanje opozoril: uporabnik si lahko nastavi opozorila, ki jih prejme na e-poštni
naslov. Nastavijo se lahko opozorila, kot je znesek dolga ali količina porabljene
vode. S prvim načinom bi uporabnik, ki odjemno mesto oddaja v najem, kot lastnik
lahko prejemal opozorilo, da na njegovem odjemnem mestu niso plačani vsi računi
za komunalne storitve (uporabno v primeru, kjer se računi pošiljajo direktno
najemniku). Uporabnik bi na takšen način bil opozorjen že pred prejemom
uradnega opomina, s poravnavo obveznosti bi se izognil plačilu večjih zamudnih
obresti. Z drugim način bi dosegli hitrejše obveščanje uporabnika, da je na
njegovem odjemnem mestu nastalo nekaj neobičajnega glede na preteklo porabo
vode. Uporabnik bi preveril, če mu voda kje pušča na mestu, kjer ni opaziti (iztok v
zemljo) – podatki pridobijo iz programa za obračun komunalnih storitev in
programa za popis vodomerov.
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Komunalna podjetja zaradi načela enakopravnosti, ki ga navaja Viler Kovačič (2010, str.
61), ne morejo uporabnikom nuditi ugodnosti, da bi s tem spodbudila uporabo
spletnega portala. Spodbudo k uporabi spletnega portala lahko dosežejo le z rednim
informiranjem uporabnikov o prednosti spletnih portalov ter si s tem povečujejo ugled
in prepoznavnost zaradi naprednih tehnologij in storitev.
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4 Rezultati raziskave o elektronskem poslovanju komunalnih
podjetij
4.1 Metodologija dela
V sklopu izdelave magistrskega dela smo izvedli raziskavo elektronskega poslovanja v
komunalnih podjetjih. S pomočjo raziskave smo želeli ugotoviti kako komunalna
podjetja gledajo na elektronsko poslovanje ter v kolikšni meri so že implementirala
tehnologije, programska orodja in načine dela, ki omogočajo hitrejšo dostavo
podatkov, ki jih potrebuje obračun komunalnih storitev. Anketni vprašalnik smo
sestavili dne 22. 6. 2017 in ga objavili na spletnem portalu 1ka.si, ki omogoča
izpolnjevanje ankete preko spletnega brskalnika oz. na elektronski način. Anketa je bila
odprta za reševanje od 25. 6. 2017 do 11. 7. 2017, torej skupno 17 dni. Na e-naslove
komunalnih podjetij smo poslali elektronsko sporočilo z obrazložitvijo namena
raziskave in povezavo do spletne ankete, prav tako pa smo sporočilu priložili PDF
obliko ankete, v kolikor bi kakšno podjetje anketo raje izpolnjevalo na papirju.
Komunalna podjetja so sodelovala prostovoljno. V obdobju aktivnosti je 41 komunalnih
podjetij pričelo reševati anketo, vendar jih 15 ni rešilo zadovoljivo število odgovorov,
zato so bile njihove ankete izločene. Ustrezno rešenih oz. končanih je tako bilo 26
anket. Nobeno komunalno podjetje se ni odločilo za rešitev ankete v PDF obliki oz. na
papirju, kar že nakazuje, da so dali prednost elektronski obliki izpolnjevanja pred
papirno obliko.

Istočasno oz. v enakem časovnem obdobju smo opravili tudi raziskavo elektronskega
poslovanja pri uporabnikih komunalnih storitev, kjer smo želeli ugotovili do kakšne
mere so uporabnikom na voljo določene informacije ter do kakšne mere uporabljajo
elektronsko poslovanje s komunalnim podjetjem. Tudi ta anketni vprašalnik je bil
dostopen preko spletnega portala 1ka.si ter poslana na e-naslove prijateljev, znancev,
sorodnikov, poslovnih partnerjev. Pri pošiljanju smo imeli željo, da anketni vprašalnik v
izpolnjevanje prejmemo uporabniki iz različnih koncev Republike Slovenije. V obdobju
aktivnosti je 44 uporabnikov pričelo izpolnjevati anketo, vendar jih 6 ni rešilo
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zadovoljivo število odgovorov, zato so bile njihove ankete izločene. Ustrezno rešenih
oz. končanih je tako bilo 38 anket. V času aktivnosti smo samo eno anketo prejeli v
povratnem elektronskem sporočilu, ki je bila rešena ročno preko PDF izpisa anketnega
vprašalnika. V zgornjih rezultatih je ta anketni vprašalnik že upoštevan.

Obe raziskavi sta bili popolnoma anonimni, saj smo na spletnem portalu 1ka.si izključili
IP sledenje in uporabo piškotkov (v uporabi so bili le tisti piškotki, ki so nujno potrebni
za samo delovanje ankete in ne beležijo podatkov o anketirancu).

4.2 Opis vprašalnikov
Anketa za komunalna podjetja je bila obsežnejša in je bila sestavljena iz 41 vprašanj.
Določena vprašanja so se navezovala na odgovore prejšnjih vprašanj, kar pomeni, da so
se prikazala le v primeru, ko je pri prejšnjem vprašanju bil izbran določen odgovor.
Vprašanja so bila razdeljena na 5 kategorij (Pernovšek, 2017a):
• Splošno (predel Republike Slovenije, velikost komunalnega podjetja ter vrsta GJS, ki
jih podjetje opravlja);
• Oskrba s pitno vodo;
• Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
• Ravnanje s komunalnimi odpadki;
• Obračun komunalnih storitev in dostopnost informacij uporabnikom.

Anketa za uporabnike komunalnih storitev je bila krajša in je bila sestavljena iz 13
vprašanj. Eno vprašanje se je navezovalo na odgovor iz prejšnjega vprašanja, kar
pomeni, da se je uporabniku prikazalo le v primeru, ko je pri prejšnjem vprašanju izbral
določen odgovor. Anketni vprašalnik je najprej zajemal demografska vprašanja, kot je
predel Republike Slovenije v katerem prebivajo oz. je uporabnik komunalnih storitev,
spol, starost, dokončana izobrazba, nato pa so sledila vprašanja iz načina urejanja
aktivnosti na komunalnem podjetju.

Simon Pernovšek: Elektronsko poslovanje komunalnih podjetij

124

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

4.3 Opis vzorca
V raziskavi elektronskega poslovanja v komunalnih podjetjih, smo prejeli vsaj en
odgovor iz vsakega predela Slovenije, ki smo jih razdelili po poštnih okrajih. V vsakem
poštnem okraju deluje več komunalnih podjetij, največ komunalnih podjetij, ki je rešilo
anketo pa svoje GJS opravlja v Ljubljanskem poštnem okraju (poštna številka 1000 –
1434) in Novomeškem poštnem okraju (poštna številka 8000 – 8362).

Slika 33: Predeli Slovenije v katerih komunalna podjetja opravljajo GJS

Vir: Pernovšek, 2017a
Največ komunalnih podjetij, ki se je odzvalo na raziskavo je bilo srednje velikih. Te
podatke smo pridobili z vprašanjem okvirnega števila prebivalcev, kjer opravljajo GJS
ter števila zaposlenih v podjetju. Največ komunalnih podjetij torej opravlja GJS pri več
kot 15.000 do 40.000 prebivalcev ter ima več kot 50 do 150 zaposlenih.
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Slika 34: Velikost komunalnih podjetij glede na število oskrbovanih prebivalcev

Vir: Pernovšek, 2017a
Slika 35: Velikost komunalnih podjetij glede na število zaposlenih v podjetju

Vir: Pernovšek, 2017a
Tudi v raziskavi elektronskega poslovanja pri uporabnikih komunalnih storitev smo
želeli zajeti čim širše območje oz. uporabnike iz različnih območij Republike Slovenije.
Pridobili smo uporabnike z vseh območij, le z Novogoriškega poštnega okraja (poštna
številka 5000 – 5297) nismo pridobili nobenega odgovora. Največ uporabnikov, ki je
izpolnilo anketo, je uporabnik komunalnih storitev v Celjskem poštnem okraju (poštna
številka 3000 – 3342), sledi jim Ljubljanski poštni okraj (poštna številka 1000 – 1434).
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Slika 36: Predeli Slovenije, kjer uporabniki koristijo komunalne storitve

Vir: Pernovšek, 2017b
Razmerje med spoloma je deloma izenačeno oz. je anketo izpolnilo 21 moških in 17
žensk. Najbolj pogosta starostna kategorija izpolnjevalcev je bila več kot 25 let do 40
let. Ker 45% anketiranih ima dokončano specializacijo po visokošolskem strokovnem
programu, univerzitetni program ali magisterij stroke (2. bol. st.) – VII. Stopnja).

Slika 37: Razmerje med spoloma anketiranih uporabnikov

Vir: Pernovšek, 2017b
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Slika 38: Starost anketiranih uporabnikov

Vir: Pernovšek, 2017b
Slika 39: Dokončana izobrazba anketiranih uporabnikov

Vir: Pernovšek, 2017b
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4.4 Predstavitev rezultatov ankete komunalnih podjetij
V anketi za komunalna podjetja smo zajeli vse tri GJS: oskrba s pitno vodo (18
komunalnih podjetij), odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
(19 komunalnih podjetij) ter ravnanje s komunalnimi odpadki (17 komunalnih podjetij).
Komunalna podjetja, ki so sodelovala v raziskavi opravljajo različne GJS, največ izmed
njih pa jih opravlja GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
Nekatera podjetja opravljajo zgolj eno GJS, nekatera dve, nekatera pa tudi vse tri. V
anketnem vprašalniku smo imeli napisane nadaljnje pogoje, ki so prikazovali le tista
vprašanja, ki so vezana na GJS, ki jo anketirano komunalno podjetje dejansko opravlja.

Slika 40: GJS, ki jih opravljajo anketirana podjetja

Vir: Pernovšek, 2017a
4.4.1 Rezultati ankete pri GJS oskrbe s pitno vodo

Polovica komunalnih podjetij sodelujočih v raziskavi ima v opravljanju več kot 2.000 do
10.000 odjemnih mest (50%). Za primerjavo, kot smo ugotovili že v naslovu 3.1.2
Obračun storitev GJS oskrbe s pitno vodo, ima Ljubljansko podjetje VodovodKanalizacija d.o.o. v upravljanju nekaj več kot 40.000 priključkov (podatka o številu
odjemnih mest ali številu priključkov se lahko le malo razlikujeta). Ostala podjetja v
Republiki Sloveniji so torej v največji meri močno manjša.
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Slika 41: Število uporabnikov, ki jih oskrbujejo anketirana komunalna podjetja

Vir: Pernovšek, 2017a
Delež ostalih uporabnikov je pri vseh komunalnih podjetjih nizek in znaša manj kot
30%, pri največ anketiranih komunalnih podjetjih celo manj kot 5%. To so uporabniki,
ki niso priključeni na javni vodovod, komunalno podjetje pa mora o njih voditi evidenco
o številu oseb prijavljenih na naslovu, da jim pravilno obračuna okoljska dajatev zaradi
odvajanja komunalne odpadne vode.

Slika 42: Delež uporabnikov, ki imajo obračun po osebah

Vir: Pernovšek, 2017a
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Komunalna podjetja izvajajo popise vodomerov bolj pogosto, kot jim to določajo
predpisi. Kot smo ugotovili v naslovu 3.1.2 Obračun storitev GJS oskrbe s pitno vodo,
državni predpis določa ugotavljanje stanja najmanj enkrat letno, lokalni Odloki in
Pravilniki pa načeloma ne določajo bolj pogostega popisovanja. Razlog v bolj pogostem
popisovanju je, da se izognemo prevelikim poračunom oz. pravočasno ugotovimo
morebitno puščanje (iz tega razloga je izvajalec GJS oskrbe s pitno vodo v občini
Maribor zavezan k vgradnji vodomerov z daljinskim načinom popisa). Pri pregledu
posameznih odgovorov, nismo opazili, da bi velikost podjetje oz. število uporabnikov
vplivalo na pogostost ugotavljanja stanja pri manjših uporabnikih. Povprečno
komunalno podjetje, ki ima torej 10.000 uporabnikov, letno opravi vsaj dva popisa pri
vsakem manjšem uporabniku.

Slika 43: Pogostost ugotavljanja stanja pri manjših uporabnikih

Vir: Pernovšek, 2017a
Večjim uporabnikom komunalna podjetje pogosteje ugotavljajo stanja vodomerov.
Lokalni Odloki pri pregledanih občinah določajo pogostejše popise vodomerov pri
uporabnikih, ki imajo večjo porabo vode ali pri uporabnikih kot so večstanovanjski
objektu ali večja podjetja). Tudi tukaj je razlog v izredno velikih poračunih ter
pravočasnemu ugotavlja morebitnih puščanj (zaradi večjih premerov vodomerov so
iztoki v tem primeru višji). Komunalna podjetja torej pri takšnih uporabniki v večini
ugotavljajo stanje mesečno ali pogosteje (56%) oz. redkeje kot enkrat mesečno do
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enkrat polletno (39%). Delež komunalnih podjetij, ki tudi velike uporabnike popišejo
redkeje kot enkrat polletno, je zanemarljiv. Povprečno komunalno podjetje, ki ima
torej 10.000 uporabnikov, vsaj 12 krat letno opravi popis vodomera pri večjemu
uporabniku. Če predpostavimo, da je takšnih uporabnikov 20%, potem se mesečno
opravi 2.000 popisov samo pri večjih uporabnikih.

Slika 44: Pogostost ugotavljanja stanja pri večjih uporabnikih

Vir: Pernovšek, 2017a
Ugotavljanje stanja oz. popis vodomera je možno opraviti na različne načine, prav tako
mesečno število popisov glede na velikost komunalnih podjetij in pogostost izvajanja
presega število 3.000, zato je smiselna uporaba ustreznih informacijsko podprtih
tehnologij. Rezultati raziskave kažejo, da sta pri komunalnih podjetjih najbolj razširjena
načina popisa z ročnim vpisovanjem odčitkov na popisno listo v digitalni obliki, ki se
nahaja na terminalu ali preko aplikacije za pametne naprave in z ročnim vpisovanjem
odčitkov na popisno listo v papirni obliki. Poleg omenjenih način so v uporabi tudi vse
vrste daljinskega popisovanja. Način z ročnim vpisovanjem odčitkov na popisno listo v
papirni obliki, ki ni informacijsko podprt, je torej v uporabi še v veliki meri.
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Slika 45: Načini popisovanja vodomerov v komunalnih podjetjih

Vir: Pernovšek, 2017a
Način z ročnim vpisovanjem odčitkov na popisno listo v papirni obliki, ki ni
informacijsko podprt, se ponekod uporablja v največji meri, ponekod pa v zelo majhni
meri. Komunalna podjetja, ki še uporabljajo ta način popisa vodomerov, še ta način
uporabljajo pri največjem deležu vodomerov (pri več kot 50% vodomerov – takšnih
komunalnih podjetij je 44%) ali pri najmanjšem deležu vodomerov (manj kot 10%
vodomerov – takšnih komunalnih podjetij je 39%). Delež ostalih komunalnih podjetij je
zanemarljiv, kar kaže na to, da komunalna podjetja delno ne prehajajo na druge načine,
ampak le v večji (oz. celoti) ali manjši (oz. sploh ne) meri.
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Slika 46: Delež ročno popisanih vodomerov (popisna lista v papirni obliki)

Vir: Pernovšek, 2017a
Rezultati raziskave podobno sliko kažejo tudi pri načinu z ročnim vpisovanjem odčitkov
na popisno listo v elektronski obliki. Komunalna podjetja v največji meri sicer tega
načina ne uporabljajo (pri manj kot 10% vodomerov – takšnih komunalnih podjetij je
50%, ga pa velik delež komunalnih podjetij uporablja pri večini vodomerov (pri več kot
50% vodomerov – takšnih komunalnih podjetij je 33%). Komunalna podjetja so torej v
večji meri (oz. v celoti) ali pa manjši (oz. sploh niso) prešla na informacijsko podprte
načine popisovanja vodomerov.
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Slika 47: Delež ročno popisanih vodomerov (popisna lista v elektronski obliki)

Vir: Pernovšek, 2017a
Informacijsko in daljinsko podprt način popisovanja vodomerov še ni v množični
uporabi v Slovenskih komunalnih podjetjih. Kar 83% komunalnih podjetij daljinsko
popisuje manj kot 10% vodomerov. V tej kategoriji so tudi komunalna podjetja, ki
vodomerov daljinsko sploh ne popisujejo. Manjši delež komunalnih podjetij, tj. 17%
daljinsko popisuje več kot 50% vodomerov. Pri tem velikost podjetja (po številu
uporabnikov) nima vpliva na rezultate (ta način uporabljajo mala in velika komunalna
podjetja).
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Slika 48: Delež daljinsko popisanih vodomerov

Vir: Pernovšek, 2017a
Kot smo ugotovili, je ti. klasični popis vodomerov s svinčnikom in papirjem še vedno v
uporabi v veliki meri. Komunalnim podjetjem, ki klasični način popisovanja še
uporabljajo, smo zastavili vprašanje o prihodnosti na tem področju. Komunalna
podjetja v večini (skupaj 89%) že razmišljajo, da bi klasično obliko popisovanja v roku 5
let zamenjala z eno izmed informacijsko podprtih oblik popisa (popisna lista v
elektronski obliki 67% ali daljinski popis 22%).

Slika 49: Namen zamenjave načina popisovanja vodomerov

Vir: Pernovšek, 2017a
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Komunalna podjetja, ki nameravajo spremeniti način popisovanja vodomerov, v novih
tehnologijah vidijo naslednje prednosti:
• Manj napak pri vnosu odčitka (100% oz. vsa komunalna podjetja);
• Krajši čas potovanja odčitka do obračunske službe zaradi elektronskega prenosa
podatkov (88%);
• Hitrejše popisovanje (75%);
• Večji nadzor popisovalcev (13% oz. le eno komunalno podjetje, kar pomeni, da
komunalna podjetja zaupajo popisovalcem, da vestno opravljajo svoje delo).

Dodatna prednost pri hitrejšem prenosu odčitka je tudi hitrejša možnost prikaza
podatka v spletnem servisu za uporabnike komunalnih storitev. Uporabniki bi na takšen
način lahko bili takoj obveščeni o uspešno/neuspešno izvedenim odčitkom in ga
preverili že pred izdajo računa za komunalne storitve.

Slika 50: Prednosti popisovanja vodomerov v digitalni oz. informacijsko podprti obliki

Vir: Pernovšek, 2017a
Anketirano komunalno podjetje, ki še ne namerava spremeniti način popisovanja
vodomerov v roku naslednjih 5. let, vidi ovire za uvedbo predvsem v visoki investiciji v
opremo, izobraževanje zaposlenih in informacijski sistem. Gre za malo komunalno
podjetje, ki ima manj kot 2.000 uporabnikov, kar pomeni, da mesečno ali letno ne
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opravijo velikega števila popisov, saj vse uporabnike (tudi večstanovanjske zgradbe in
večja podjetja) popisujejo redkeje kot enkrat mesečno do enkrat polletno.

4.4.2 Rezultati ankete pri GJS odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode

Anketirana komunalna podjetja imajo najbolj pogosto več kot 2.000 do 10.000
uporabnikov, ki so priključeni na javno kanalizacijo. V raziskavi je bilo sodelujočih 35%
takšnih podjetij, z 19% pa jim sledijo manjša komunalna podjetja, ki imajo manj kot
2.000 uporabnikov, ki so priključeni na javno kanalizacijo. Tudi pri tej GJS ugotavljamo,
da so komunalna podjetja v večji meri manjša oz. imajo območja, kjer je potrebna
priključitev na javno kanalizacijo manjša. Za vsakega takšnega uporabnika mora
komunalno podjetje voditi evidenco o pregledu kanalizacijskega priključka, nadalje pa
tudi o premeru vodomera (obračun pravilne omrežnine).

Slika 51: Velikost komunalnih podjetij glede na število uporabnikov, ki so priključeni na
javno kanalizacijo

Vir: Pernovšek, 2017a
Uporabniki, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, morajo uporabljati greznico oz.
malo komunalno čistilno napravo (MKČN). Delež uporabnikov, ki uporabljajo katerega
izmed teh dveh načinov odvajanja odpadne komunalne vode, določa delež območja,
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kjer je že zgrajena javna kanalizacija, seštevek vseh treh načinov pa določa skupno
število uporabnikov. Pri anketiranih komunalnih podjetij je bilo daleč največ takšnih,
kjer manj kot 100 uporabnikov uporablja MKČN. To lahko pomeni, da je velika večina
uporabnikov priklopljena na javno kanalizacijo ali pa za odvajanje odpadne komunalne
odpadne vode uporablja greznico.

Slika 52: Delež uporabnikov z MKČN

Vir: Pernovšek, 2017a
Največ anketiranih komunalnih podjetij svojo GJS opravlja na območju, kjer vsaj 1.000
uporabnikov za odvajanje odpadne komunalne vode uporablja greznico (pretočno ali
nepretočno). To pomeni, da ti uporabniki še niso v zadnjih letih izvajali večje
rekonstrukcije objekta (in s tem prešli na uporabo MKČN) ali imeli možnosti priklopa na
javno kanalizacijo. Največji delež komunalnih podjetij (37%) ima več kot 1.000 do 3.000
uporabnikov, ki uporabljajo greznico, sledijo jim komunalna podjetja, ki imajo več kot
3.000 uporabnikov z greznico (26%). Za te in za uporabnike, ki uporabljajo MKČN, mora
komunalna podjetje voditi evidenco o napravah ter skladno s predpisi redno izvajati
praznjenje oz. odvzem blata.
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Slika 53: Delež uporabnikov z greznico

Vir: Pernovšek, 2017a
Redno izvajanje praznjenja greznic in odvzema blata iz MKČN lahko evidentiramo in mu
sledimo na več načinov. Potrebno je imeti vzpostavljeno pravilno evidenco, ki bo
omogočala pravočasno ugotovitev uporabnikov, ki jim je v določenem obdobju
potrebno izvesti storitev (uporabnika je potrebno predhodno o tem tudi obvestiti).
Rezultati raziskave kažejo, da večina komunalnih podjetij te evidence nadzira s pomočjo
preglednic v katerih so zapisani podatki o naslednjem predvidenem praznjenju (47%).
Takšen način je deloma informacijsko podrt (elektronska preglednica), ki omogoča
napake (uporabnik, ki ni vnesen v preglednico, napačen predviden in dejanski datum
praznjenja, sprememba imena oz. uporabnika, ki v evidenci ni posodobljena…), zato je
smiselno vzpostaviti informacijsko podprt sistem, ki s pomočjo namenske aplikacije
samodejno prikaže uporabnike, ki imajo predviden odvoz ter omogoča nadaljnje
aktivnosti. Takšne sisteme že uporablja 26% komunalnih podjetij. Ta podjetja imajo
manj napak pri opravljanju storitve ter večji nadzor nad pravilnostjo izvajanja dela.
Manjši delež komunalnih podjetij (skupaj 27%) storitve še ne izvaja sistemsko, čaka na
klic stranke, ki jih opombi, da je potrebno izvesti praznjenje ali pa na podlagi izkušenj iz
preteklih let. Takšni načini omogoča precej napak in jih ni možno uporabljati pri večjih
komunalnih podjetjih, saj gre za preveliko količino podatkov.
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Slika 54: Načini ugotavljanja uporabnikov pri katerih je potrebno izvesti praznjenje
greznice oz. odvzem blata iz MKČN

Vir: Pernovšek, 2017a
Komunalna podjetja nadalje izvedejo praznjenje oz. odvzem blata, ki mora biti ustrezno
evidentirano oz. dokumentirano. Ekipi, ki opravi storitev na terenu se preda delovni
nalog, ki je lahko v različnih oblikah. Približno polovica (53%) anketiranih komunalnih
podjetij ekipam preda delovni nalog v pisni obliki (natisnjeno), na katerem so že predizpolnjeni podatki o uporabniku in greznici oz. MKČN, delavci pa dopišejo še preostale
podatke, kot so datum, količina, morebitne opombe,… Sledijo komunalna podjetja, ki
delovnih nalogov ne uporabljajo (42%), ampak imajo zato izdelane posebne obrazce, ki
jih delavci v celoti izpolnijo (tudi uporabnika, naslov in podatke o napravi). Pri takšnem
načinu so mogoče napake, kot so napačno ali nečitljivo zapisan uporabnik, ter napačni
podatki o opravljenem delu. Edini informacijsko podprt način, ki omogoča delovne
naloge v elektronski obliki, ekipe na terenu pa s pomočjo aplikacij na pametnih
napravah dopolnijo podatke o opravljenem delu, se uporablja le pri 5% komunalnih
podjetij.
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Slika 55: Načini vodenja delovnih nalogov o praznjenju greznic ali odvzemu blata iz
MKČN

Vir: Pernovšek, 2017a
Podatki se pri zadnjem načinu lahko samodejno pošiljajo v pisarno, pri preostalih dveh
načinih pa jih morajo delavci vrniti v fizični obliki (nalog ali obrazec se lahko tudi
izgubi). Načina s samodejnim prenosom podatkov v pisano anketirana komunalna še
ne uporabljajo, sta pa v uporabi preostala načina, kjer morajo zaposleni vrnjene naloge
pregledati in vnesti v informacijski sistem. Podatki so v informacijskem sistemu
potrebni zaradi nadaljnjih aktivnosti, kot so ustrezen obračun ter vsakoletno poročanje
o izvajanju storitev državnim institucijam.

Slika 56: Načini izpolnjevanja delovnih nalogov/obrazcev

Vir: Pernovšek, 2017a
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Anketirana komunalna podjetja v večji meri (74%) že razmišljajo o zamenjavi klasičnih
oblik izpolnjevanja delovnih nalogov (na papir) z nalogi v elektronski obliki.
Komunalnim podjetjem smo postavili obdobje 5 let. Preostalih 26% komunalnih
podjetij o tem še v roku 5 let ne razmišljajo oz. nimajo izdelanih planov. Iz tega
ugotavljamo, da se bo v prihodnosti komunalna podjetja na tem področju
informatizirala.

Slika 57: Plani spremembe oblike izpolnjevanja delovnih nalogov

Vir: Pernovšek, 2017a
Komunalna podjetja, ki nameravajo spremeniti obliko izpolnjevanja delovnih nalogov, v
novih tehnologijah vidijo naslednje prednosti:
• Manj napak pri delu (79% komunalnih podjetij);
• Krajši čas potovanja delovnega naloga oz. podatkov o opravljenem delu do pisarne
– elektronski prenos podatkov (71% komunalnih podjetij);
• Hitrejše opravljeno delo (71% komunalnih podjetij);
• Večji nadzor nad delom (64% komunalnih podjetij, kar pomeni, da komunalna
podjetje večjega nadzora ne vidijo v takšni prednosti glede na ostale prednosti oz.
delavcem zaupajo, da vestno opravljajo svoje delo).

Dodatna prednost pri hitrejšem prenosu delovnega naloga je tudi hitrejša možnost
prikaza podatka v spletnem servisu za uporabnike komunalnih storitev. Uporabniki bi
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na takšen način lahko bili takoj obveščeni o uspešno/neuspešno izvedenem praznjenju
oz. odvzemu blata ter lahko preverili nadaljnje podatke, kot je npr. količina prevzetega
blata in naslednje predvideno praznjenje oz. odvzem.

Slika 58: Prednosti elektronskih delovnih nalogov

Vir: Pernovšek, 2017a
26% anketiranih komunalnih podjetij, ki v roku 5 let še ne nameravajo preiti na
elektronsko obliko delovnih nalogov oz. v zvezi s tem še nimajo izdelanih planov,
največjo slabost te oblike vidijo pri delavcih, ki niso vešči rokovanja s pametnimi
napravami (40%). V prihodnjih generacijah lahko tudi pri komunalnih delavcih
pričakujemo večjo informacijsko pismenost. Komunalna podjetja vidijo slabost tudi v
visoki investiciji v opremo, izobraževanje zaposlenih in informacijski sistem ter
neprilagodljivost trenutnega informacijskega sistema.
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Slika 59: Slabosti elektronskih delovnih nalogov

Vir: Pernovšek, 2017a
Vsako praznjenje greznice ali odvzem blata iz MKČN je potrebno ustrezno zavesti, da je
s tem moč ugotoviti ali je bilo opravljeno vso načrtovano delo. Kot smo že ugotovili
komunalna podjetja na različne načine vodijo delovne naloge, s povratnimi
informacijami, ki jih prejmejo na vrnjenih delovnih nalogih pa lahko ugotavljajo delež
opravljenega dela. Največ komunalnih podjetij (47%) komunalnih podjetij tu ugotovi s
preštevanjem vrnjenih delovnih nalogov. Iz tega je s procentualnim računom mogoče
ugotoviti delež opravljenega dela. 37% komunalnih podjetij za ta namen uporablja
namensko programsko opremo, ki omogoča pregled nad opravljenim delom v vsakem
trenutku. Tovrstna programska oprema iz vnesenih delovnih nalogov (ki bi se lahko
prenašali tudi elektronsko) lahko v vsakem trenutku prikaže kolikšen delež je opravljen,
kateri so že opravljeni, kateri še čakajo na vrsto, kdaj so na vrsti, s pomočjo GIS pa je
možen tudi izris na zemljevidu. Preostalih 16% komunalnih podjetij sploh ne izvaja
nadzora nad opravljenim delom in s tem ne more zagotovo trditi, da so skladno s
predpisi res izvedli vsa praznjenja greznic ali odvzeli blato iz vseh načrtovanih MKČN.
Težava pri takšnih komunalnih podjetjih se pojavlja tudi pri nadaljnjem poročanju
državnim organom, ki bi bilo enostavnejše oz. še bolj pomembno pravilnejše v primeru
informacijsko podprtega sistema.
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Slika 60: Nadzor nad opravljenim delom pri praznjenju greznic oz. odvzemu blata iz
MKČN

Vir: Pernovšek, 2017a
4.4.3 Rezultati ankete pri GJS ravnanja s komunalnimi odpadki

Komunalna podjetja v največji meri uporabljajo dva načina obračuna storitev ravnanja
s komunalnimi odpadki (Pernovšek, 2017a):
• Po številu stanovalcev/zaposlenih na odjemnem mestu (47%);
• Po velikosti zabojnika, ki se uporablja na odjemnem mestu (41%).

Preostala načina, kot je način obračuna po kvadraturi stanovanja/hiše/podjetja ali po
enem izmed načinov izmere količine odpadkov (število praznjenj zabojnika, teža
odpadkov, število odpiranj zabojnika oz. podzemne zbiralnice,…) sta zelo redko v
uporabi (vsak po 6% komunalnih podjetij). Pri vsakem izmed načinov obračuna je
potrebno voditi določene evidence, ki so lahko odvisno od načina enostavnejše
(kvadratura pridobljena iz uradnih evidenc – register nepremičnin (REN)) ali
zahtevnejše (podatki o zabojnikih in vsa njihova praznjenja pridobljena iz
identifikacijskih naprav).
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Slika 61: Način obračunavanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki

Vir: Pernovšek, 2017a
Največ sodelujočih komunalnih podjetij (41%) ima za opravljanje GJS ravnanja s
komunalnimi odpadki na terenu več kot 5.000 do 15.000 zabojnikov, torej gre za
srednje velika podjetja. Druga komunalna podjetja (29%) so manjša, saj imajo na
terenu manj kot 5.000 zabojnikov, 18% komunalnih podjetij pa ima na terenu več kot
50.000 zabojnikov. Preostalih 12% komunalnih podjetij z več kot 15.000 do 50.000
zabojniki uvrščamo med večja komunalna podjetja. Število zabojnikov, ki jih
komunalna podjetja praznijo pri uporabnikih je odvisno tudi od frakcij odpadkov, ki se
zbirajo pri uporabnikih in frakcij odpadkov, ki se zbirajo na skupnih zbiralnicah.

Slika 62: Število zabojnikov, ki jih opravljajo uporabniki komunalnih storitev

Vir: Pernovšek, 2017a
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Skoraj polovica anketiranih komunalnih podjetij (47%) nima zabojnikov opremljenih z
RFID transponderji oz. je delež opremljenih zabojnikov manjši od 10%. Ta podjetja
svoje tehnologije zbiranja odpadkov ne morejo nadgraditi z identifikacijskimi
napravami na komunalnih vozilih, razen, če bi jih želeli uporabljati le za osnovno štetje
zabojnikov (število zabojnikov v določenem časovnem obdobju, kjer ni mogoče
ugotoviti uporabnika posameznega zabojnika). 29% komunalnih podjetij že ima RFID
transponderje vgrajene v več kot 40% do 80% zabojnikov, sledijo pa jim podjetja (18%),
ki so že opremila več kot 80% zabojnikov. Slednja že lahko iz podatkov o praznjenjih
izvajajo podrobne analize praznjenj ter podatke uporabijo v primeru reklamacije o
nespraznjenem zabojniku.

Slika 63: Okviren delež zabojnikov opremljenih z RFID transponderji

Vir: Pernovšek, 2017a
Podobno kot pri zabojnikih je pri opremi vozil za odvoz odpadkov z identifikacijskimi
napravami. Polovica komunalnih podjetij (53%) še ni pričela opremljati z
identifikacijskimi napravami. Takšna komunalna podjetja, zabojnike sicer že lahko
opremljajo z RFID transponderji, vendar nimajo tehnologije, da bi lahko koristili njihove
funkcionalnosti oz. prednosti. 24% komunalnih podjetij je trenutno opremilo manj kot
50% vozil, sledijo pa jim podjetja, ki so opremila že vsa vozila (18% komunalnih
podjetij). Takšna podjetja lahko koristijo večino funkcionalnosti, ki jih ponuja
identifikacijska oprema (odvisno od stopnje opremljenosti zabojnikov).
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Slika 64: Okviren delež komunalnih vozil opremljenih z identifikacijsko napravo

Vir: Pernovšek, 2017a
Komunalna podjetja redno praznijo zabojnike za komunalne odpadke (skladno z
urnikom). V primeru napake pri delu se lahko zgodi, da je kakšen zabojnik in
določenega razloga izpuščen in ni bil spraznjen. V primeru, da uporabnik zabojnika
vloži reklamacijo na neizpraznjen zabojnik, mora komunalno podjetje upravičenost
reklamacije preveriti in uporabniku podatki odgovor. Večina komunalnih podjetij (59%)
podatek ali je določen zabojnik bil spraznjen ali ne oz. kakšen je bil razlog, da
praznjenje ni bilo izvedeno pridobi na način, da o tem povpraša ekipo, ki je praznila
zabojnike na terenu. Takšen način prinaša številne slabosti, saj se lahko zgodi, da se
ekipa ne spomni vsakega zabojnik oz. razloga za kaj niso spraznili zabojnika (kot smo
ugotovili imamo komunalna podjetja na terenu več 10.000 zabojnikov), prav tako pa je
čas pridobitve informacije lahko relativno dolg. Četrtina komunalnih podjetij (24%) to
ugotovi z ogledom lokacije na terenu, kjer preveri zabojnik po praznjenju. Tudi takšen
način potrebuje svoj čas, da lahko komunalno podjetje poda odgovor, prav tako pa je
možno, da uporabnik komunalno podjetje zavaja s ponovnim polnjenem zabojnika.
Komunalnih podjetij, ki lahko preko ustrezne programske opreme preverijo praznjenje
vsakega zabojnika, je le 18%. Takšna podjetja lahko uporabniku pri vložitvi informacije
takoj postrežejo z informacijo kdaj je bil njihov zabojnik res spraznjen (uporabnik ne
more zavesti komunalnega podjetja s ponovnim polnjenjem zabojnika) ali podajo
razloga nespraznjenja (pridobitev podatkov na podlagi vnosa informacij preko tipk na
identifikacijski napravi. Takšen način je popolnoma informacijsko podprt in omogoča
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tudi stalni nadzor na pravilnostjo praznjenj zabojnikov (praznjenje pravega zabojnika
na pravi dan).

Slika 65: Način ugotavljanja reklamacij v primeru nespraznjenih zabojnikov

Vir: Pernovšek, 2017a
Informacijska podpora komunalnim podjetjem lajša tudi pregled nad pravilnim
obračunom zabojnikov, zlasti pa možnost ugotovitve t. i. ''črnih zabojnikov'' (zabojniki,
ki so na terenu, vendar niso v obračunu). Anketirana komunalna podjetja se v največji
meri (50%) zanašajo na ekipe, ki praznijo zabojnike, da le-te poznajo in v primeru suma
na zabojnik, ki mogoče ni v obračunu (zabojnik, ki se je pojavil na novo), le-tega
prijavijo delovodju, ki sumljiv zabojnik preveri v obračunu komunalnih storitev. Slabost
takšnega načina se lahko pojavi v nenatančnosti delavcev ali v primeru menjav ekip na
terenu. Sledenje zabojnikov, ki so v obračunu, je zato potrebno izvajati na način
ustreznega označevanja zabojnikov (vsak obračunan zabojnik dobi ustrezno nalepko z
določenimi podatki ali RFID transponder). Način označevanja zabojnikov trenutno
uporablja le 26% komunalnih podjetij. Dodatna možnost je še elektronska blokada vseh
zabojnikov, ki niso identificirani, kar je možno urediti z branjem RFID transponderjev, ki
sprotno preverjajo posamezne zabojnike, če so vneseni v ustrezne baze podatkov. V
primeru poskusa praznjenja zabojnika, ki ni vnesen v bazi podatkov, identifikacijska
naprava le-tega zavrne in ustavi dvig oz. praznjenje. Žal takšnega sistema ne uporablja
še nobeno komunalno podjetje.

Simon Pernovšek: Elektronsko poslovanje komunalnih podjetij

150

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

Slika 66: Način ugotavljanja ustreznega obračuna zabojnikov

Vir: Pernovšek, 2017a
Spremembam na terenu, ki imajo vpliv tudi na obračun komunalnih storitev (dostava,
odstranitev ali menjava zabojnika oz. manipulacije), komunalna podjetja izvajajo na več
načinov. Dobra polovica (53%) komunalnih podjetij po izvedbi manipulacije, podatek o
spremembah javi v obračun komunalnih storitev. Takšen način, sploh ustni, lahko ima
za posledico izgubo informacij oz. napačno razumevanje sprememb oz. popravkov, ki
jih je potrebno izvesti v bazah podatkov, kar lahko privede do napačnega
obračunavanja storitev (napačna količina, napačna frakcija, napačen uporabnik). Za
ustrezno evidentiranje zabojnikov je potrebno predhodno pripraviti nalepko s podatki o
odjemnem mestu, ki ob dostavi nalepi na zabojnik. Nalepka se lahko pripravi skupaj z
nalogom, ki se preda ekipi, ki na terenu opravi manipulacijo. Na nalogu pravilno
označena manipulacija se preda v obračun komunalnih storitev, ki opravi spremembe v
bazah podatkov in s tem poskrbi, da je stanje v bazah podatkov enako stanju na
terenu. Takšnih komunalnih podjetij, ki obračunu predajajo kopijo naloga je 24%.
Preostalih 24% komunalnih podjetij uporablja informacijsko podprt sistem, kjer s
pomočjo namenske aplikacije izvajajo manipulacije na terenu. Aplikacija pripravi nalog
za izvedbo ter natisne nalepko, ki se nalepi na zabojnik. Podjetje oz. logistična ekipa, ki
skrbi za izvedbo manipulacij ima na tak način stalen nadzor nad opravljenim delom, saj
lahko v vsakem trenutku preveri koliko pripravljenih nalog je uspešno izvedenih oz.
koliko jih je še vedno na terenu. Na ta način se ne more pripetiti, da bi se nalog na
terenu izgubil oz. je v primeru izgube mogoče ponovno tiskanje naloga in nalepke.
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Predvidevamo, da bo v prihodnosti odstotek komunalnih podjetij s tem načinom
naraščal, odstotek komunalnih podjetij s preostalima načinoma pa upadal.

Slika 67: Načini beleženja manipulacij zabojnikov

Vir: Pernovšek, 2017a
Komunalna podjetja imajo različne plane z uvedbo RFID tehnologije pri zabojnikih in
identifikacijskih naprav pri komunalnih vozilih. 32% komunalnih podjetij ne namerava
uvesti ne RFID transponderjev za zabojnike in tudi ne identifikacijske naprave na
komunalnih vozilih. Takšna komunalna podjetja v primeru nadzora ne bodo dodatnih
možnosti in vpogleda v posamezna praznjenja zabojnikov, prav tako pa ne bodo mogla
izvajati analiz praznjenj in s tem imela točne podatke za morebitno izvedbo
optimizacije praznjenja zabojnikov. 27% komunalnih podjetij namerava opremiti vsaj
zabojnike za komunalne odpadke in na ta način urediti ustrezno evidentiranje
zabojnikov. Takšna komunalna podjetja bodo že v postopku opremljanja lahko
ugotovila ne-skladje baze podatkov (iz obračuna komunalnih storitev) in dejanskega
stanja na terenu ter nadalje odpravila pomanjkljivosti na terenu (pošiljanje dopisov za
ureditev obračuna oz. pravilne velikosti zabojnika). Največ oz. 36% komunalnih podjetij
namerava poleg uvedbe RFID tehnologije pri zabojnikih, opremiti tudi komunalna
vozila z identifikacijskimi napravami. Ta podjetja bodo poleg vsega lahko nadzirala tudi
pravilnost praznjenj in na ta način odpravila pomanjkljivosti na tem področju
(ugotovitev prepogostega praznjenja zabojnika v primerjavi z obračunsko količino).
Programska oprema, ki zabojnike, praznjenja in obračun komunalnih storitev poveže
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skupaj, bo lahko izdelovala statistike, s katerim bo komunalno podjetje lahko poročalo
lastnikom in državnim organom (npr. skupna spraznjena količina komunalnih odpadkov
glede na posamezne frakcije, volumska poročila,…). Le 5% komunalnih podjetij želi
predstavljene tehnologije uporabiti tudi za obračun storitev ravnanja s komunalnimi
odpadki po dejanski količini odpadkov (obračun na podlagi števila praznjenj ali teže
odpadkov). Pogoj za uvedbo takšnega načina obračuna je ustrezna oprema na
zabojnikih, komunalnih vozili, programska oprema in pravna ureditev (sprejeti ustrezni
Odloki na lokalni ravni in Uredbe na državni ravni).

Slika 68: Plani uvedbe RFID tehnologije za identifikacijo zabojnikov v komunalnih
podjetjih

Vir: Pernovšek, 2017a
4.4.4 Rezultati ankete pri obračunu komunalnih storitev in dostopnosti do informacij
uporabnikom

Različni načini beleženja odčitkov vodomerov, odvzemov blata in praznjenja greznic
omogočajo različne načina posredovanja informacij do uporabnikov komunalnih
storitev oz. načine sporočanja informacij uporabnikov v komunalno podjetje. Zadnji del
raziskave smo namenili, da bi ugotovili kakšne načine pridobitve informacij so
komunalna podjetja omogočajo uporabnikom.
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Skoraj vsa anketirana komunalna podjetja (90%) uporabnikom omogočajo sporočanje
stanja vodomera preko telefona, elektronske pošte ali osebno na sedežu komunalnega
podjetja (slednje se običajno izvede v času uradnih ur). 67% komunalnih podjetij
uporabnikom preko njihove spletne strani omogoča izpolnitev obrazca za sporočanje
stanja vodomera. Komunalna podjetja sporočeno stanje prejmejo na elektronsko pošto
in ga prepišejo v program za obračun komunalnih storitev. Takšen način je že deloma
elektronski, vendar ima slabost zaradi pretipkavanja stanja, kjer se referent lahko
zmoti pri tipkanju uporabnika ali stanja (stanje je lahko obračunano napačnemu
uporabniku ali pravemu uporabniku v napačni količini). Tretjina oz. 33% komunalnih
podjetij uporabnikom omogoča, da stanje vpišejo v spletni portal v katerega se
prijavijo s svojim uporabniškim imenom. Takšen način omogoča uporabniku stalen
pregled nad porabljeno vodo, komunalnim podjetjem pa se stanje samodejno prenese
v program za obračun komunalnih storitev.

Slika 69: Načini sporočanja stanja vodomerov

Vir: Pernovšek, 2017a
S prehodom na elektronsko poslovanje se želimo v čim večji meri znebiti papirnih
dokumentov, kar komunalnim podjetjem lahko predstavlja prednost tudi pri izdanih
računih za komunalne storitve (manj tiskanja, nižji stroški pošiljanja računov,…). V
raziskavi smo ugotovili, da že večina komunalnih podjetij (87%) že omogoča enega
izmed načinov za pošiljanje računa v elektronski obliki. Največ komunalnih podjetij
(58%) e-račun pošilja preko elektronske pošte, kjer uporabniki na svoj elektronski
naslov prejmejo e-račun v PDF in XML obliki), ostala komunalna podjetja pa omogočajo
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tudi, da uporabnik e-račun prejme direktno v svojo spletno banko. Uporabnik ima na ta
način prednost, saj mu podatkov iz računa ni potrebno ročno pretipkavati in le potrdi
plačilo oz. zavrne račun, v kolikor so na njem kakšne nepravilnosti. Le 13% komunalnih
podjetij e-računa še ne omogoča. Tako nizek odstotek pozdravljamo, saj v času
informacijske tehnologije pričakujemo, da večina prometa (in tudi transakcij) poteka
po elektronski poti. Za ta komunalna podjetja predvidevamo, da bodo v prihodnosti to
storitve tudi uvedla. Načina, kjer bi uporabniki svoj račun lahko prevzeli samo v
spletnem portalu za uporabnike komunalnih storitev, komunalna podjetja ne
uporabljajo.

Slika 70: Načini pošiljanja/prejemanja e-računa

Vir: Pernovšek, 2017a
Spletni portali za uporabnike komunalnih storitev, kjer bi uporabniki imeli dostop do
informacij o svojem odjemnem mestu še ni v večinski uporabi. Omenjene portale
uporablja le 37% komunalnih podjetij, medtem ko 63% komunalnih podjetij spletnih
portalov še ne uporablja. Takšna podjetja uporabnikom ne omogočajo, da bi sami na
enostaven način prišli do želenih informacij in morajo uporabniki iz tega razloga
uporabiti druge komunikacijske kanale (telefon, e-pošta, osebno,…).
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Slika 71: Uporaba spletnih portalov za uporabnike komunalnih storitev

Vir: Pernovšek, 2017a
Vsem komunalnim podjetjem, ki uporabnikom že omogočajo spletni portal, smo
zastavili dodatna vprašanja. Preverili smo katere izmed nabora aktivnosti komunalna
podjetja omogočajo, da jih uporabniki preverijo in uredijo preko spletnega portala.
Najbolj pogosta aktivnost, ki jo uporabniki lahko preverijo preko spletnega portala je
pregled in zgodovina računov za komunalne storitve (78% komunalnih podjetij).
Aktivnost je podobna e-računu, ki bi ga uporabnik prejel v spletni portal, le da bi
uporabnik moral biti na novi račun ustrezno (tudi v skladu s pravno regulativo)
obveščen. Dve tretjini komunalnih podjetij (67%) uporabnikom omogoča tudi vnos
stanja vodomera oz. oddajo odčitka, sledi pa možnost, ki omogoča pregled in
zgodovino plačil oz. pregled saldo kartice, kar omogoča 56% komunalnih podjetij. To so
tudi tri izmed aktivnosti, ki so omogočene pri večini komunalnih podjetij, ostale
aktivnosti pa so v uporabi pri manj kot 30% komunalnih podjetij:
• Pregled in zgodovina vodomerov, ki so (bili) priključeni v omrežje;
• Možnost prijave okvare vodomera (zarošen ali poškodovan vodomer);
• Možnost pregleda urnika praznjenj zabojnikov;
• Možnost izbire vrste pošiljanja računa (papirno, elektronsko, oboje);
• Možnost vzpostavitve direktne bremenitve (SEPA nalog);
• Možnost naročila menjave zabojnika;
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• Možnost prijave poškodovanega zabojnika;
• Online pritožba oz. reklamacija (klik na račun in vpis besedila reklamacije).

Anketni vprašalnik je ponujal še vrsto aktivnosti, ki pa jih v komunalnih podjetjih
zaenkrat še ne moremo urejati preko spletnega portala:
• Pregled in zgodovina zabojnikov, ki se uporablja(jo) na lokaciji;
• Možnost pregleda zgodovine praznjenj zabojnikov;
• Pregled nad zgodovino pranja zabojnikov (v kolikor komunalno podjetje strojno
opere notranjost zabojnikov);
• Možnost odjave zabojnika za biološke odpadke;
• Možnost pregleda zgodovine naročil in naročanje odvoza kosovnih odpadkov (v
koliko komunalno podjetje opravlja odvoz na podlagi ''bona'' oz. po naročilu);
• Možnost pregleda kanalizacijskega priključka (za uporabnike, ki se priključujejo na
kanalizacijsko omrežje);
• Vpogled zgodovine in možnost naročila praznjenja greznice;
• Vpogled zgodovine in možnost naročila odvzema blata iz male komunalne čistilne
naprave;
• Vpogled v datum naslednjega praznjenja greznice oz. odvzema blata in pregleda
male komunalne čistilne naprave;
• Možnost vpogleda v digitalni kataster preko GIS sistema;
• Možnost pošiljanja opozoril preko v primeru prekomerne porabe pitne vode.
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Slika 72: Aktivnosti omogočene preko spletnih portalov za uporabnike komunalnih
storitev

Vir: Pernovšek, 2017a
Vnos stanja vodomera oz. oddaja odčitka preko spletnega portala torej predstavlja eno
izmed aktivnosti, ki jih komunalna podjetja že omogočajo uporabnikom. Glede na
skupno število vodomerov, ki jih komunalno podjetje ima v upravljanju oz. glede na
skupno število pridobljenih odčitkov s strani uporabnikov pa je delež odčitkov
pridobljenih preko spletnega servisa relativno majhen. Manj kot polovica komunalnih
podjetij (43%) ocenjuje, da preko spletnega servisa prejmejo le več kot 1% do 10%
odčitkov. 29% komunalnih podjetij ocenjuje, da preko spletnega servisa prejmejo manj
kot 1% odčitkov, enak odstotek komunalnih podjetjih pa ocenjuje da preko spletnega
servisa prejme več kot 10% do 30% odčitkov. Na tem področju bi komunalna podjetja
lahko z raznimi spodbudami in oglaševanji privabila uporabnike k bolj pogosti uporabi
tovrstnih načinov in s tem poskrbela, da bi več podatkov prejela v elektronski obliki z
direktnim zapisom v sistem, kjer ne bi bil več potreben poseg referentov (pretipkavanje
odčitka iz elektronske pošte v program za obračun komunalnih storitev).
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Slika 73: Okviren odstotek pridobljenih odčitkov preko spletnega portala

Vir: Pernovšek, 2017a
Komunalna podjetja so neodločena pri predvidevanju uporabe skupnih spletnih
portalov, kjer bi uporabniki lahko na enem mestu urejali aktivnosti večih podjetij
(komunala, elektrika, ogrevanje, občinska uprava,…). Komunalna podjetja smo vprašali,
če menijo, da bi v primeru, da bi uporabniki imeli možnost uporabe skupnega portala
za vse storitve (komunala, elektrika, ogrevanje, občinska uprava,…) bil odstotek
uporabnikov, ki bi takšne storitve (npr. oddaja stanja vodomera oz. odčitka)
uporabljali, večji? Polovica komunalnih podjetij predvideva, da bi se odstotek
uporabnikov povečal, druga polovica pa pravi, da ne. Tudi tukaj bi z ustreznimi
spodbudami in oglaševanji lahko podrobneje seznanili uporabnike o prednostih
elektronskega načina poslovanja z institucijami.
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Slika 74: Mnenje komunalnih podjetij o uporabi skupnih spletnih portalov

Vir: Pernovšek, 2017a
Komunalna podjetja v največji meri ponujajo večje število uradnih ur v tednu. Glede na
rezultate pri uporabi spletnih portalov, smo pri komunalnih podjetjih preverili koliko
uradnih ur na sedežu podjetja je uporabnikom na voljo, da pridejo do želenih
informacij. 61% komunalnih podjetij ima na teden več kot 20 ur uradnih ur, kar
predstavlja več kot polovico delovnega časa. Več kot 10 ur na teden do 20 ur na teden
uradnih ur je na voljo pri 26% komunalnih podjetjih ter več kot 6 ur na teden do 10 ur
na teden pri 13% komunalnih podjetij. Manj kot 6 ur na teden uradnih ur nima nobeno
anketirano komunalno podjetja. Zadosten čas za možnost pridobitve informacij
pozdravljamo, saj so ustrezno razporejene uradne ure ključne za uporabnike, ki na delo
dnevno odhajajo več kot 50 km daleč od sedeža komunalna podjetja in so težje prisotni
na sedežu komunalnega podjetja v dopoldanskem času. Z uvedbo spletnih portalov (z
čim več aktivnostmi) lahko komunalna podjetja nudijo dostop do informacij
uporabnikom 24 ur dnevno oz. 168 ur tedensko, kar je veliko več kot nekaj 10 ur
tedensko na sedežu podjetja. Na takšen način imajo tudi uporabniki, ki se težje
prilagodijo časovni razporeditvi uradnih ur na sedežu podjetja, na voljo informacije
kadarkoli.
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Slika 75: Število uradnih ur na teden , ki so na voljo uporabnikom

Vir: Pernovšek, 2017a
Večina komunalnih podjetij (63%) je mnenja, da je število uradnih ur v njihovem
podjetji zadostno, ter da so uradne ure razporejene tako, da časovna nedostopnost za
uporabnike ni možna. Na takšen način lahko tudi uporabniki, ki so zaradi službenih
obveznosti pogosto bolj oddaljeni od komunalnega podjetja, zanesljivo udeležijo
uradnih ur. 23% komunalnih podjetij tudi ocenjuje, da je število uradnih ur v njihovem
podjetju zadostno, ter dodajajo, da poleg uradnih ur na sedežu podjetja, uporabnikom
nudijo podporo (ureditev aktivnosti) preko spletnega portala 24 ur dnevno. Preostala
komunalna podjetja o ustreznosti uradnih ur nimajo menja, saj nimajo povratnih
informacij s strani uporabnikov. Nobeno komunalno podjetje ni mnenja, da je njihovo
število uradnih ur nezadostno in da iščejo načine kako uporabnikom omogočiti več
časa za ureditev aktivnosti. Predvsem komunalna podjetja, ki poleg uradnih ur na
sedežu podjetja nudijo tudi podporo preko spletnih portalov omogočajo uporabnikov,
da občasno uredijo določeno aktivnosti sami, brez pomoči zaposlenih v komunalnem
podjetju.
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Slika 76: Mnenje komunalnih podjetij o zadostnem številu uradnih ur

Vir: Pernovšek, 2017a

4.5 Predstavitev rezultatov ankete uporabnikov komunalnih storitev
Za primerjavo rezultatov, smo raziskavo o elektronskem poslovanju izvedli tudi pri
uporabnikih komunalnih storitev, kjer smo preverili do kakšne mere že elektronsko
komunicirajo s komunalnim podjetjem. Anketni vprašalnik je bil manj obsežen, kot pri
komunalnih podjetjih.

Osnovno vprašanje je bilo kako pogosto so uporabniki imeli stik s komunalnim
podjetjem (potreba po ureditvi spremembe, oddaja stanja vodomera, naročilo ali
menjava zabojnikov, reklamacija računa,…). Največ uporabnikov (39%) je s
komunalnim podjetjem imelo stik enkrat v 3. letih, s 24% pa jim sledijo uporabniki, ki
stika sploh nikoli niso imeli. Rezultati torej kažejo, da večina uporabnikov poredko
direktno komunicira s komunalnim podjetjem, ampak le v izrednih primerih.
Uporabnikov, ki so s komunalnim podjetjem imeli stik enkrat mesečno ali pogosteje je
11%.
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Slika 77: Pogostost stika med uporabnikom in komunalnim podjetjem

Vir: Pernovšek, 2017b
Najbolj pogosti aktivnosti, ki jih uporabniki izvajajo v komunalnem podjetju sta
sprememba uporabnika (odjava ali prijava) ter oddaja stanja vodomera. Z vsako izmed
teh aktivnosti, se je že srečalo 38% uporabnikov. Med pogostejše aktivnosti lahko z
24% uvrščamo tudi reklamacije ali informacije v obračunu komunalnih storitev.
Uporabniki so v komunalnem podjetju izvajali tudi že naslednje aktivnosti:
• Naročilo zabojnikov (tudi menjave oz. spremembe velikosti zabojnika) – 14%
uporabnikov;
• Urejanje priklopa na kanalizacijo ali vodovodno omrežje – 10% uporabnikov;
• Naročilo praznjenja greznice ali odvzema blata iz male komunalne čistilne naprave
– 7% uporabnikov;
• Odjava zabojnika za biološke odpadke (na podlagi vloge za kompostiranje) – 7%
uporabnikov;
• Vzpostavitev/sprememba direktne bremenitve (SEPA nalog) za plačilo računov za
komunalne storitve – 7% uporabnikov;
• 10% uporabnikov je izvajalo druge aktivnosti (naročilo odvoza kosovnih odpadkov,
sprememba oseb na naslovu, vzpostavitev e-računa).
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Slika 78: Aktivnosti, ki jih uporabniki najbolj pogosto izvajajo v komunalnem podjetju

Vir: Pernovšek, 2017b
Več kot polovica anketiranih uporabnikov (55%) ni še nikoli oddala stanja vodomera.
Ostali uporabniki so ga po v največjem obsegu oddali preko telefona (21%) ali preko
elektronske pošte (13%). To so načini, kjer je morajo referenti stanje vodomera
pretipkati v program za obračun komunalnih storitev, zato lahko pride do napak
(napačno zapisano stanje ali narobe slišano stanje preko telefona). Tudi načina, ki sta v
uporabi v manjši meri, omogočata napake oz. morebiten nesporazum. To je osebno na
sedežu komunalnega podjetja (3% uporabnikov) ali preko obrazca na spletni strani
(3%) uporabnikov. V vsakem primeru mora referent stanje ročno vnesti v program za
obračun komunalnih storitev. Način, ki omogoča direkten vnos v sistem, to je preko
portala za uporabnike komunalnih storitev, je v uporabi v zelo majhni meri (3%
uporabnikov). 3% uporabnikov je uporabilo druge načine oddaje stanja, kot je oddaja
na listu papirja na oglasni deski. Predvidevamo, da gre za uporabnika, kjer upravnik
podjetja popisuje interne (odštevalne) vodomera, da stanovalcem pravilno razdeli
strošek komunalnih storitev (na podlagi porabljene vode v posameznem stanovanju).
Tudi tukaj bi komunalna podjetja lahko z ustreznimi spodbudami in oglaševanji
spodbujala uporabo elektronskega načina poslovanja.
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Slika 79: Načini oddaje stanja vodomera s strani uporabnikov

Vir: Pernovšek, 2017b
Koliko komunalna podjetja dajejo na reklamiranje spletnih portalov za uporabnike
nazorno prikazujejo naslednji odgovori, kjer so uporabniki odgovarjali na vprašanje, če
so že kdaj uporabljali portal za uporabnike komunalnih storitev ter o razlogih za in ne
uporabo. Kar 55% uporabnikov sploh ne ve, da jim komunalno podjetje ponuja to
možnost. Sledijo jim uporabniki, ki spletni portal uporabljajo, vendar zgolj za
informacijo (18%). 13% uporabnikov meni, da so spletni portali preveč komplicirani v
primerjavi z drugimi načini komuniciranja ali urejanja aktivnosti (v primerjavi z osebno
komunikacijo, komunikacijo preko telefona ali elektronske pošte). V prihodnje torej
lahko pričakujemo, da se bodo spletni portali izpopolnjevali in s tem uporabnikom
dajali vtis o enostavnem upravljanju (podobno kot pametni telefoni in socialna
omrežja). Le 11% uporabnikov spletni portal uporablja pregled nad komunalnimi
storitvami, kjer pregledajo račune, plačila, oddajo stanje vodomera, sporočajo
spremembe,… Manjši delež uporabnikov (3%) je skeptičnih nad uporabo zaradi še
enega gesla, ki bi si ga morali zapomniti.
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Slika 80: Uporaba portalov za uporabnike komunalnih storitev

Vir: Pernovšek, 2017b
Podobni rezultati so tudi pri pregledu zabojnikov oz. sporočanju menjav ali napak na
zabojnikih, kjer večina uporabnikov sploh ne ve, če ima takšno možnost (53%) ali pa te
možnosti sploh nima (34%). Preostali majhen delež uporabnikov lahko le vidi katere
zabojnike uporablja (8%) ali pa tudi naroči izvedbo manipulacije, kot je dostava,
menjava oz. javi poškodbo na zabojniku (5%). Kot smo že ugotovili v naslovu 3.6.3
Seznam možnih aktivnosti in storitev za uporabnike spletnih portalov za komunalne
storitve bi komunalna podjetja na takšen način imela olajšano iskanje pravilnega
zabojnika in poenostavljeno delo pri pripravi delovnega naloga za izvedbo
manipulacije.
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Slika 81: Vpogled v zabojnike preko portala za uporabnike komunalnih storitev

Vir: Pernovšek, 2017b
Iz zgornjih razlogov tudi večina uporabnikov ne ve ali pa nima možnosti vpogleda v
zgodovino praznjenj zabojnikov na svoji lokaciji. To je 82% uporabnikov, ki lahko to
preveri zgolj s klicem ali pisno na komunalnem podjetju). 13% uporabnikov uporablja
drugačen način odvoza odpadkov, kot so skupne zbiralnice, zgolj 5% uporabnikov pa
lahko preko spletnega portala preveri zgodovino praznjenj (datum in ura)
posameznega zabojnika.

Slika 82: Vpogled v zgodovino praznjenj zabojnikov preko portala za uporabnike
komunalnih storitev

Vir: Pernovšek, 2017b
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Glede na zgornje pomanjkljivosti je pričakovano, da 63% uporabnikov meni, da bi
komunalna podjetja na tem področju morala ponujati več aktivnosti, ter da so v
zaostanku z ostalimi področji, ki prav tako oskrbujejo uporabnike (električna energija,
ogrevanje, občine, državna uprava,…). Do enake ugotovitve smo v okviru tega
magistrskega dela prišli tudi v naslovu 3.6.2 Pregled omogočenih storitev uporabnika
na območju občine Žalec. 26% uporabnikov nima mnenja, preostalih 11% uporabnikov
pa je zadovoljna z aktivnostmi, ki jih njihovo komunalno podjetje ponuja preko
spletnega postala, saj lahko na ta način uredijo vse želene aktivnosti.

Slika 83: Mnenje uporabnikov o zaostanku komunalnih podjetij na področju portalov za
uporabnike

Vir: Pernovšek, 2017b
Uporabniki komunalnih storitev so pripravljeni uporabljati spletne portale. 58%
uporabnikov je mnenja, da bi spletni portal uporabljali bolj pogosto, če bi jim to
omogočalo kvalitetnejšo in hitrejšo izvedbo aktivnosti. 39% uporabnikov vidi prednost
predvsem v uporabi portala 24 ur na dan. Na ta način lahko izvedejo aktivnost tudi, ko
komunalno podjetje nima uradnih ur, zaradi avtomatizacije določenih procesov (kot je
npr. oddaja stanja vodomera) pa je izvedba oz. ureditev aktivnosti lahko hitrejša. Le 3%
uporabnikov spletnih portalov ne bi uporabljala z namenom, da aktivnost uredili
hitreje, saj jih takšna vrsta komunikacije oz. računalniško urejanje aktivnosti ne zanima.
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Slika 84: Uporaba portala v primeru hitrejšega reševanja aktivnosti

Vir: Pernovšek, 2017b
Za konec smo pri uporabnikih tudi preverili, če bi v primeru skupnih spletnih portalov,
kjer bi se združila komunalna podjetja, podjetja za obračun električne energije in
ogrevanje, občinska uprava, bolj pogosto uporabljali. Vsa podjetja znotraj občine bi
uporabljala skupni portal, kjer bi z enim uporabniškim imenom lahko na enem mestu
oddali stanje vodomera, električnega števca in plinskega števca. Uporabniki v 84%
takšno rešitev podpirajo, saj bi imeli vse informacije na enem mestu, oddali vsa stanja
na enkrat ter uredili ostale aktivnosti. 13% uporabnikov zaradi skupnega spletnega
portala storitev ne bi bolj pogosto koristila, saj se jim oddaja stanja in ureditev
aktivnosti na več različnih mestih ne zdi problematična. 3% uporabnikov je
neopredeljena, saj jih urejanje aktivnosti preko spleta ne zanima. To so uporabniki, ki
ne uporabljajo tudi spletne banke in ostalih možnosti za spletno komuniciranje z
dobavitelji.
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Slika 85: Zanimanje za uporabo skupnih spletnih portalov za uporabnike

Vir: Pernovšek, 2017b
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Zaključek
V magistrskem delu smo obravnavali problematiko dostopa do informacij o
komunalnih storitvah, kjer so uporabniki časovno omejeni, kdaj lahko pridejo do
informacij o storitvah in ostalih aktivnostih na svojem odjemnem mestu. S
predstavljenimi storitvami smo prikazali možnosti, ki za sabo prinašajo tehnologije, ki
so pomembna infrastruktura elektronskemu poslovanju komunalnih podjetij z
uporabniki komunalnih storitev. V raziskavi smo preverili kako so te tehnologije,
storitve načini komunikacije že v uporabi, ter kako pogosto uporabniki te načine
dejansko uporabljajo. Zazrli smo se tudi v možnosti nadgradenj, ki bi uporabnikom
lahko dodatno stimulirale k večji uporabi e-načinov komuniciranja.

Preverjanje hipotez
Na začetku magistrskega dela smo opredelili 4 hipoteze, ki jih bomo v nadaljevanju
potrdili ali ovrgli. Pri tem bomo navedli razloge za potrditev ali ovržbo s pomočjo
predstavljenih storitev in opravljene raziskave elektronskega poslovanja komunalnih
podjetij in uporabnikov komunalnih storitev.

Hipoteza št. 1: podatkov, ki so potrebni za obračun komunalnih storitev, je več zajetih v
elektronski kot v papirni obliki.

Hipotezo št. 1 zavračamo. S pomočjo raziskave elektronskega poslovanja komunalnih
podjetij smo preverili v kakšni meri so v uporabi tehnologije za elektronski zajem in
elektronski prenos podatkov, ki jih komunalno podjetje potrebuje za obračun
komunalnih storitev ali pa jim je ta podatek zgolj v pomoč pri reševanju morebitne
reklamacije računa komunalnih storitev. Ugotovili smo, da je način z ročnim
vpisovanjem odčitkov na popisno listo v papirni obliki, ki ni informacijsko podprt, v
uporabi še v veliki meri in ga uporabljajo praktično vsa komunalna podjetja. 44%
komunalnih podjetij takšen način popisovanja uporablja pri več kot 50% vodomerov,
kar je več kot 39% komunalnih podjetij, ki takšen način popisovanja uporablja pri manj
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kot 10% vodomerih. Delno elektronsko podprt način z ročnim vpisovanjem odčitkov na
popisno listo v elektronski obliki pri več kot 50% vodomerov uporablja le 33%
komunalnih podjetij, pri manj kot 10% vodomerov pa ga uporablja 50% komunalnih
podjetij. Kar 83% komunalnih podjetij daljinsko popisuje manj kot 10% vodomerov.

Tudi pri storitvi praznjenja greznic ali odvzema blata iz MKČN smo ugotovili, da 47%
komunalnih podjetij uporablja le deloma informacijsko podprt način ugotavlja
uporabnikov, ki jim je potrebno opraviti storitev. Samo opravljanje storitve se še vedno
vodi ne-elektronsko, saj se nalogi o opravljenem praznjenju ali odvzemu blata deloma
ali pa celo v celoti izpolnjujejo na roke oz. s pisalom. Komunalnih podjetij, kjer morajo
delavci v celoti izpolniti obrazec je 42%, komunalnih podjetij, kjer je obrazec vsaj delno
izpolnjen (podatki o stranki) pa je 53%.

Analognost opažamo tudi pri GJS ravnanja s komunalnimi odpadki, kjer elektronski
nadzor nad zabojniki še ni vzpostavljen, zato se komunalna podjetja v največji meri
(50%) zanašajo na ekipe, ki praznijo zabojnike, da oni le-te poznajo in s tem hitro
ugotovijo, če bi se na terenu morebiti pojavil zabojnik, ki ne bi bil v obračunu
komunalnih storitev. Nobeno komunalno podjetje še ne uporablja elektronske blokade
vseh zabojnikov, ki niso identificirani, kar je možno urediti z branjem RFID
transponderjev. 53% komunalnih podjetij po izvedbi manipulacije, podatek o
spremembah javi v obračun komunalnih storitev. Takšen način, sploh ustni, lahko ima
za posledico izgubo informacij oz. napačno razumevanje sprememb oz. popravkov.
24% komunalnih podjetij spremembo velikosti zabojnikov v obračun komunalnih
storitev preda kopijo naloga o izvedbi manipulacije, ki je v papirni obliki.

Hipoteza št. 2: uvedba možnosti elektronskega poslovanja z uporabniki komunalnih
podjetij je nujna.

Hipotezo št. 2 potrjujemo. Nujnosti uvedbe elektronskega poslovanja z uporabniki se v
komunalnih podjetjih zavedajo in zato napovedujejo prehode na takšno obliko
poslovanja pri vseh GJS. Kar 89% komunalnih podjetij želi v roku 5 let klasično obliko
poslovanja zamenjati z eno izmed informacijsko podprtih oblik popisa (popisna lista v
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elektronski obliki 67% ali daljinski popis 22%). 75% komunalnih podjetij želi pri storitvi
praznjenja greznic ali odvzema blata iz MKČN zamenjati papirne naloge z
elektronskimi.

Nujnosti uvedbe elektronskega poslovanja v komunalnih podjetjih prikimavajo tudi
uporabniki komunalnih storitev, kjer je 58% uporabnikov je mnenja, da bi z
elektronskim poslovanjem želeli kvalitetnejšo in hitrejšo izvedbo aktivnosti. 39%
uporabnikov pa bi s komunalnim podjetjem želelo poslovati 24 ur na dan.

Hipoteza št. 3: v komunalnih podjetjih se zavedajo problema časovne nedostopnosti do
informacij, ki jih želijo uporabniki komunalnih storitev

Hipotezo št. 3 zavračamo. Skozi raziskavo in pri pregledu prejšnje hipoteze smo
ugotovili, da bi uporabniki želeli s komunalnim podjetje poslovati 24 ur na dan, kar je
možno le s pomočjo storitev elektronskega poslovanja oz. preko spletnih portalov za
uporabnike komunalnih storitev. 39% komunalnih podjetjih uporabnikom omogoča do
20 uradnih ur v tednu, 61% komunalnih podjetij pa več kot 20 ur na teden, vendar
glede na 40 urni delovnik je v primerjavi s 7 krat 24 ur na teden to manjša časovna
dostopnost.

Zavrnitvi hipoteze pritrjuje tudi rezultat raziskave, kjer nobeno komunalno podjetje ni
bilo mnenja, da je njihovo število uradnih ur nezadostno in da iščejo načine kako
uporabnikom omogočiti več časa za ureditev aktivnosti. Nobeno komunalno podjetje
ne išče načina kako bi uporabnikom omogočilo več možnosti za ureditev aktivnosti. To
si lahko razlagamo tudi na način, da komunalno podjetje ne ve kakšne so potrebe
uporabnikov.

Večina komunalnih podjetij je mnenja, da so uradne ure razporejene tako, da časovna
nedostopnost ni možna. Manj kot četrtina komunalnih podjetij je mnenja, da je število
njihovih uradnih ur ustrezno, uporabniki pa imajo možnost 24 urnega dostopa do
informacij preko spletnega portala za uporabnike komunalnih storitev. To so torej
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edina komunalna podjetja, ki se zavedajo, da je dostop do informacij brez 24 urnega
dostopa do informacij zelo omejen.

Hipoteza št. 4: uporabniki čutijo zaostanek komunalnih podjetij na področju
elektronskega poslovanja v primerjavi s podjetji v drugih dejavnostih oz. z javno
upravo.

Hipotezo št. 4 potrjujemo. Primerjava storitev, ki jih občan Občine Žalec lahko izvede
pri različnih podjetjih, ki mu dobavljajo elektriko, nudijo oskrbo s pitno vodo, odvažajo
odpadke ali omogočajo dostop do svetovnega spleta je pokazala, da komunalna
podjetja uporabniku nudijo le osnovne storitve, ki so predvsem računovodske narave.
Komunalna podjetja v večini primerov uporabniku preko spletnih portalov ne ponujajo
izvedbe aktivnosti pri njihovih primarnih dejavnosti, ampak bolj aktivnosti, ki so vezane
na načine prejemanja ali načine plačila računa (ureditev direktne bremenitve). Splošno
opazno pri spletnih portalih komunalnih podjetij je, da omogočajo vpogled/ureditev
storitev ali aktivnosti, ki jih pridobijo iz enega vira (program za obračun komunalnih
storitev) in ne iz različnih virov (programi za elektronski popis vodomerov, programi, ki
spremljajo podatke iz identifikacijskih naprav in transponderjev v zabojnikih za
komunalna odpadke,…).

V raziskavi elektronskega poslovanja komunalnih podjetij smo ugotovili, da slabi dve
tretjini komunalnih podjetij še nima spletnega portala s katerim bi elektronsko
poslovala z uporabniki komunalnih storitev. 13% komunalnih podjetij v letu 2017 še
vedno ne more izdajati e-računov za uporabnike (proračunskim uporabnikom jih
skladno z zakonodajo mora izdajati). To opažajo tudi uporabniki, ki so se v raziskavi
uporabnikov komunalnih storitev opredelili, da bi komunalna podjetja na tem področju
morala ponujati več aktivnosti, ter da so v zaostanku z ostalimi področji, ki prav tako
oskrbujejo uporabnike (električna energija, ogrevanje, občine, državna uprava,…).
Dokaj pogost je bil odgovor uporabnikov komunalnih storitev je bil tudi, da sploh ne
vedo, da jim komunalna podjetja ponujajo možnost poslovanja po elektronski poti.
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Razprava s predlogi za nadaljnje izboljšave sistema
Z predstavitvijo informacijskih rešitev, kjer komunalna podjetja in uporabniki
nadgradijo svoje medsebojno poslovanje, smo razmišljali tudi o nadgradnjah oz.
možnih izboljšavah sistema ali možnostih za uvedbo dodatnih aktivnosti, ki bo
elektronsko poslovanje komunalnih podjetij še bolj nadgradile.

Mobilne aplikacije za takojšnje sporočanje informacij uporabniku komunalnih
storitev

Predstavljene rešitve komunalnem podjetju omogočajo hitrejše beleženje in nadzor
nad aktivnostmi, ki se izvajajo na terenu (popis vodomerov, praznjenje greznic ali
odvzem blata iz MKČN, praznjenje zabojnikov za komunalne odpadke…). Informacija o
izvedeni aktivnosti je takoj zabeležena v sistemu, kar komunalnemu podjetju omogoča
hitrejšo izvedbo in natančnejši pregled nad aktivnostmi. Nadalje vidimo, da bi
komunalna podjetja s tem lahko redno in kar je še bolj pomembno, predvsem
avtomatizirano obveščala uporabnike o opravljenih aktivnostih na njihovi lokaciji.

Takšno rešitev lahko ponudi mobilna aplikacija za pametne mobilne naprave, ki bi
poleg večine aktivnosti, ki jih uporabnik lahko pregleduje in upravlja na spletnem
portalu, omogočala tudi prejem takojšnjih obvestil o aktivnostih, ki se izvajajo na
njihovem odjemnem mestu. Pri popisu vodomera bi uporabnik takoj po popisu bil
obveščen o tem, da je na njegovem odjemnem mestu bil opravljen popis vodomera
(datum popisa ter ugotovljeno stanje vodomera) ter na tak način že vnaprej vedel, da
bo konec meseca prejel poračun porabe po vodomeru, ker pomeni, da bo račun za
komunalne storitve morebiti drugačen od računov, ki jih prejema v mesecih, ko se na
njegovi lokaciji ne izvaja popis. Dodatno bi lahko uporabnik izvedel kontrolo pravilnosti
popisa in o morebitnem odstopanju bil obveščen že pred izstavitvijo računa ali v
primeru napake popisovalca zahteval ponoven popis oz. javil pravilno stanje.

V primeru praznjenja zabojnikov za komunalne odpadke, ki jih beleži identifikacijska
naprava na vozilu za odvoz odpadkov se lahko podatek o izpraznjenem zabojnikov
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takoj pošlje v centralo s tem pa je lahko obveščen tudi uporabnik zabojnika. Uporabnik
bi na tak način dobil informacijo, da je praznjenje opravljeno in da lahko svoj zabojnik
iz prevzemnega mesta prestavi nazaj na zbirno mesto oz. mesto, kjer ima običajno
postavljen zabojnik, ko odvoz odpadkov ni na sporedu. Kot primer je Tehnični pravilnik
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled (Ur. glasilo slovenskih
občin, št. 18/14), ki določa, da morajo uporabniki zabojnike na prevzemno mesto
postaviti pravočasno ter jih tudi še isti dan odstraniti iz prevzemnega mesta. Zaradi
strahu pred odtujitvijo zabojnika ali odložitvi odpadkov s strani drugih oseb, želijo
uporabniki čim prej zabojnik umakniti iz prevzemnega mesta. Tako ne bi bilo potrebno
stalno spremljanje ali je vozilo za odvoz odpadkov že bilo na lokaciji, ampak bi šele po
prejemu obvestila šli do zabojnika in ga umaknili.

Priprava in razpolaganje s podatki za izvedbo optimizacij delovnih procesov

Kot ugotovljeno, komunalna podjetja upravljajo več tisoč odjemnih mest, kar pomeni
več tisoč lokacij, ki jih je potrebno obiskati, morebiti za popis vodomera, menjavo
vodomera ali praznjenje zabojnika. Takšne lokacije se obiščejo večkrat letno, v primeru
praznjenja zabojnika enkrat tedensko pa kar 52-krat v enem letu. Zaradi sprememb na
terenu oz. pri uporabnikih (priseljevanje novih ter odseljevanje starih uporabnikov,
spremembe velikosti in števila zabojnikov, spremembe pri porabah vodomerov,…)
mora komunalno podjetje skrbeti, da so njihove poti pri rednem praznjenju zabojnikov,
rednem popisu ali menjavah vodomerov in rednem pregledu MKČN kar se da
optimalne. V ta namen se lahko izvede optimizacija poti za posamezno vrsto GJS, kjer
pa za to potrebuje ustrezno pripravljene podatke o uporabnikih in njihovih odjemnih
mestih. S predstavljenimi rešitvami so podatki ustrezno definirani v posameznih bazah,
prav tako pa imajo določeno geografsko koordinato, ki je pri izvedbi optimizacije
bistvenega pomena.

Šele s prenosom lokacij na karto ali zemljevid in dodajanjem ostalih atributov
(frekvenca praznjenja zabojnika, velikost zabojnika ali frekvenca popisa vodomera,
podatki o vozilih za odvoz odpadkov, delovni čas) lahko po podatkih podjetja Sledenje
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d.o.o. (b. d.) pričnemo z nastavitvijo parametrov, ki so potrebni za izvedbo
optimizacije:
• Časovna okna;
• Prilagojene hitrosti na cesti;
• Tipi in kapaciteta vozil;
• Prometne restrikcije.

Odčitavanje daljinskih vodomerov s pomočjo vozil za odvoz odpadkov

V prihodnosti, ko bo že več komunalnih podjetij pričelo uporabljati daljinske vodomere
oz. v sedanjosti, kjer so nekatera komunalna podjetja že odjemna mesta opremila z
daljinskimi vodomeri, lahko pričnejo s povezovanjem posameznih GJS in izvajati
povezane storitve. Glede na predstavljene tehnologije in načine popisovanja
vodomerov pri daljinskem odčitavanju, bi torej lahko preučili možnost sprotnega
odčitavanja daljinskih vodomerov s pomočjo vozil za odvoz odpadkov. Kot smo združili
vožnje vozil za odvoz anonimnega komunalnega podjetja, ki v sklopu GJS oskrbe s pitno
vodo popisuje vodomere in v sklopu GJS ravnanja s komunalnimi odpadki prazni
zabojnike v 5. občinah, smo ugotovili, da vozila za odvoz odpadkov večkrat mesečno
obiščejo večino odjemnih mest oz. se približajo vodomerom, ki so nameščeni na parceli
v lasti uporabnika komunalnih storitev.

Slika 86: Opravljene poti vseh vozil za odvoz odpadkov v enem tednu

Vir: Anonimno komunalno podjetje, b. d.
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Na zgornji sliki so razvidne poti, ki jih opravijo vsa vozila za odvoz odpadkov v enem
tednu. Ta vozila so se torej na teh poteh ustavila pred vsemi zabojniki, kjer so obstala
za čas praznjenja zabojnika. Sama lokacija ustavitve je relativno blizu lokaciji
vodomernega jaška, kjer bi lahko bil nameščen vodomer, ki oddaja signal s svojim
stanjem. Vozilo za odvoz odpadkov bi torej lahko imelo nameščeno opremo za popis
daljinskih vodomerov in hkrati prejelo odčitek. Komunalnim podjetjem na takšen način
ne bi bilo potrebno opravljati voženj popisnih ekip mimo odjemnih mest, da bi pridobile
odčitke, saj bi se večina odjemnih mest popisala samodejno ob praznjenju zabojnikov.
Potrebno bi bilo opraviti le popise na tistih lokacijah, ki so morebiti preveč oddaljene
od mesta praznjenja zabojnika (kjer uporabniki zaradi ozkega dovoza zabojnike
pripeljejo bližje oz. na širšo cesto, do katere je mogoč dostop z vozili za odvoz
odpadkov).

S to možnostjo je le nakazana možnost za nadaljnje raziskovanje možnosti uvedbe
takšnega načina, kjer bi se ugotovila dejanska možnost izvedbe, njene prednosti in
pomanjkljivosti ter stroškovni elaborati.

Skupni portali za pregled in izvedbo aktivnosti znotraj občine

Glede na rezultate raziskave elektronskega poslovanja uporabnikov komunalnih
storitev, kjer smo ugotovili, da uporabniki v večini ne vedo, da jim komunalno podjetje
daje takšno možnost komunikacije oz. portala ne uporabljajo, bi bilo potrebno poiskati
rešitve, ki bi uporabnikom na enostavnejši način omogočale pridobitev (pregled urnika
praznjenja zabojnikov) ali oddajo (npr. stanje vodomera) želene informacije. Ena izmed
rešitev, ki bi uporabnikom poenostavila pridobitev ali oddajo informacij je v skupnem
spletnem portalu v katerem bi bila združena vsa podjetja, ki uporabniku dobavljajo
storitve komunale, ogrevanja, dobave električne energije ter občinska uprava.

V rezultatih raziskave so uporabniki takšno možnost pozdravili, saj jih je kar 84%
prepoznalo prednost v centralnem zbirniku informacij na enem mestu. Uporabniki bi z
enim uporabniškim imenom na eni strani lahko pregledali vse obračunske števce
(vključno z vodomerom) ter zanje na enostaven način oddali stanje. V primeru iskanja
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informacij bi z raznimi povezavami na posamezne dobavitelje imeli zbirko pogostih
vprašanj in odgovor.

Gerčer (2017) kot podlago za izvedbo takšnega sistema za informiranje uporabnikov
vidi v GIS sistemu iObčina, ki že omogoča pregled prostorskih podatkov ter vseh tipov
informacij v prostoru, ki so lahko prikazane tudi na zemljevidih. GIS bi bilo potrebno še
povezati z podatki podjetij za distribucijo električne energije, dobavi plina kot
energenta za ogrevanje ter ostalimi podatki o uporabniku, ki so bolj osebne narave (v
povezavi z registracijo na portalu in identifikacijo uporabnika). Podobne podatke o
posameznih odjemnih mestih komunalna podjetja že lahko pregledujejo in analizirajo
preko GIS sistema iKomunala.

Vnašanje in izvedba želenih manipulacij zabojnikov za komunalne odpadke s
pomočjo mobilnih aplikacij

Predstavljeni rešitvi za popis in menjavo vodomerov omogočata izbiro uporabnika oz.
vodomera na več načinov. Pri takšnem sistemu izvajalec popisa ali menjave ne
potrebuje s sabo dodatnih podatkov (pri menjavi potrebuje nov vodomer in material za
menjavo), zato lahko popis izvede tudi, če ni bil prvotno v planu. To se lahko zgodi v
primeru, ko delavec dobi dodatno naročilo iz pisarne, da mora na določeni lokaciji
izvesti izredni popis vodomera. V primeru, da stranka sama sreča delavca in bi
namesto, da preko spletnega portala, telefona ali e-pošte sporoči trenutno stanje, to
stanje javi kar delavcu, jo delavec poišče in stanje vpiše v sistem.

Pri predstavljenih rešitvah za dostavo ali menjavo zabojnikov je zgodba drugačna, saj je
prenosna naprava oz. čitalec namenjen le spojitvi dveh podatkov (uporabnik z
zabojnikom) iz že vnaprej pripravljene manipulacije. Manipulant je hkrati prejel tudi
nalepko s podatki o uporabniku, ki jo pred skeniranjem nalepi na zabojnik. V primeru,
da pri izvedbi manipulacije do manipulanta stopi sosed in izrazi željo po izvedbi
manipulacije tudi na njegovem naslovu, mu manipulant te manipulacije ne more takoj
opraviti iz dveh razlogov:
• pri sebi nima želenega zabojnika, saj ima pripravljene zabojnike iz seznama naročil;
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• pri sebi nima nalepke s podatki o uporabniku, ki jo potrebuje za označitev na novo
dostavljenega zabojnika.

V tem primeru lahko manipulant le sprejme naročilo manipulacije in ga sporoči osebi,
ki organizira izvajanje manipulacij v pisarni in ima dostop do ustrezne programske
opreme. Tukaj izboljšavo sistema vidimo predvsem pri uvedbi mobilne aplikacije, ki bi
manipulantu na terenu omogočala vnos naročila manipulacije. Podatek o naročeni
manipulaciji bi se samodejno prenesel v program, kot je MAWIS, kjer bi se naročilo
potrdilo in izdal nalog za izvedbo na terenu. Mobilna aplikacije bi torej predstavljala
dodatek oz. neke vrste mobilni MAWIS z manj funkcijami in enostavnejšem vnašanju
želenih aktivnosti. Manipulanta, ki na terenu opravlja manipulacije bi se sicer lahko
opremilo z mobilnim termo tiskalnikom za tiskanje nalepk, vendar zaradi tega, ker je
zabojnik potrebno dvigniti v skladišču, še vedno ne bi mogel takoj opraviti izredno
naročene manipulacije. Mobilna aplikacija bi bila uporabna tudi v primeru, ko
manipulant na določenem naslovu opazi napako na katerem izmed preostalih
zabojnikov in je ne more popraviti takoj, saj za to potrebuje nov rezervni del ali celoten
zabojnik.

Podlaga za izvedbo kontrole notranjosti posod s pomočjo informacijske tehnologije

Nekatera komunalna podjetje, kot je Javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika,
d.o.o., izvajajo nadzor nad zbiranjem in pravilnim ločevanjem odpadkov na terenu.
Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občin Borovnica, Log
– Dragomer in Vrhnika (JP KPV, d.o.o., 2014) določa izvajalcu GJS, da na zbirnih mestih,
skupnih zbiralnicah in v zbirnem centru opravlja nadzor in v primeru ugotovljenih
neskladnosti o tem obvesti povzročitelja. V primeru, da se kakršna koli neskladja pri
istem povzročitelju ponavljajo, je izvajalec GJS o tem primoran obvestiti prekrškovni
organ. Komunalno podjetje tako lahko izkoristi možnost, ki mu jo nudi v zabojnik
vgrajen RFID transponder, saj z njegovim odčitavanjem takoj ugotovi na čigavem
zabojniku izvaja pregled in s tem izloči možnost, da bi si nehote napačno razlagal v
čigavem zabojniku so napačno odločeni odpadki. S pomočjo ustrezne mobilne
aplikacije bi lahko takoj pridobili podatke o uporabniku zabojnika (podatki se pridobijo
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iz programa za sledenje zabojnikom in pregled praznjenj zabojnikov, kot je MAWIS),
vanjo opisali ugotovitve na pregledu ter poskrbeli za hitrejše odvijanje postopkov po
končanem pregledu (obveščanje uporabnika o opravljenem pregledu ter sporočanje
ugotovitev). Uporabnika je smiselno obvestiti tudi v primeru, ko so odpadki odloženi
pravilno, saj bi s tem uporabnik vedel zakaj je smotrno ločevati odpadke in bi na
podlagi pridobljene potrditve s strani komunalnega podjetja vedel, da je na pravi poti.

Logistika kot ena izmed glavnih dejavnosti komunalnega podjetja

Iz predstavljenih tehnologij in programskih rešitev ugotavljamo, da so tudi aktivnosti v
komunalnih podjetjih čedalje bolj prepletene z informacijsko tehnologijo. Za doseganje
optimalnega delovnega procesa in izvajanje kvalitetne podpore uporabnikom
komunalnih storitev je torej nujno potrebna uvedba logistične podpore komunalnim
storitvam iz česar napovedujemo, da bo logistična podpora v prihodnosti postala ena
izmed glavnih dejavnosti komunalnih podjetij, kjer bi na enem mestu oz. v enem
sektorju komunalnega podjetja združevali vse aktivnosti za izvedbo katerih je nujno
potrebno logistično znanje. Logistična podpora bi torej bdela nad izvajanjem delovnih
procesov in s tem izpolnjevala osnovni cilj logistike, ki je »zagotoviti prave dobrine in
storitve, na pravem mestu ob pravem času, količini in kakovosti, z najnižjimi stroški in
vplivi na okolje, skladno s sklenjeno pogodbo« (Logistika, b. d.).
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Slika 87: Organigram komunalnega podjetja z dodano logistično podporo

Vir: Komunala Kranj in lastna predelava, b. d.
V primeru komunalnega podjetja bi te cilje lahko opredelili, kot pravi vodomer, s
pravim stanjem in na pravi termin popisa ali datum popisa v primeru popisa
vodomerov ali izvesti praznjenje pravega zabojnika, v pravem rajonu ali ruti in na pravi
dan oz. skladno z urnikom. Logistična podpora torej skrbi za pravilno izvedbo
aktivnosti:
• za planirane aktivnosti, kot so redni popis vodomerov, redna menjava vodomerov,
redna praznjenja greznic ali odvzemi blata iz MKČN, pregledi MKČN ter redna
praznjenja zabojnikov skrbi za optimalno izvedene storitve in prilagoditve
spremembam na terenu;
• na neplanirane oz. sprotno naročene aktivnosti, kot so dostava, menjava ali
odstranitev zabojnikov na terenu, izvedba pregledov kanalizacijskih priključkov,
izredni popisi ali menjave vodomerov ter izredna praznjenja zabojnikov skrbi za
hitro in kvalitetno izvedeno storitev vključno s posredovanjem pravilnih informacij v
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obračun komunalnih storitev (novi obračunski zabojniki, sprememba okoljske
dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode po izvedenem pregledu
kanalizacijskega priključka,…).
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Priloge
Priloga 1: Raziskava elektronskega poslovanja v komunalnih podjetjih –
anketni vprašalnik
Vir: Osebni vir
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