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UVOD 

Komunala Brežice d.o.o. je bila ustanovljena konec leta 2011 z namenom izvajanja javnih 

gospodarskih služb, ki so navedene v Odloku o gospodarskih javnih službah v občini Brežice  

(Ur. list RS, št. 32/08, 99/08, 87/11, 104/11, 36/12 in 60/13). Gre za naslednje obvezne 

gospodarske javne službe: 

- oskrba s pitno vodo, 

- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 

- zbiranje  komunalnih odpadkov,  

- prevoz komunalnih odpadkov, 

- pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč 

Z Odlokom o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Brežice (Ur.l.RS, 

št.104/15), je bila Komunala Brežice z dne 28.12.2015 določena tudi za izvajalca obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov. Cena za izvajanje javne služb je bila potrjena na redni 

seji Občinskega sveta Občine Brežice 18.06.2016, tako smo pričeli z izvajanjem te službe 

01.07.2016. 

Vsebina elaborata je predpisana v 9. členu Uredbe o metodologiji oblikovanja cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št. 87/12 in 109/12) ter 

obsega 18 alinej. Izhodišča za oblikovanje cen so določena v 8. členu zgoraj omenjene 

Uredbe. Za predračunsko in obračunsko obdobje je upoštevano poslovno leto.  
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1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje 

Tabela 1: Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe obdelave določenih  vrst 

komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje 

NAZIV PREDRAČUNSKE 

KOLIČINE 2017 

OBRAČUNSKE KOLIČINE 

2017 

GJS obdelave komunalnih odpadkov 3.200.360 kg 3.629.300 kg 

 

2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje  

Tabela 2: Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe obdelave določenih vrst komunalnih 

odpadkov za preteklo obračunsko obdobje 

NAZIV PREDRAČUNSKI 

STROŠKI 2017 

OBRAČUNSKI STROŠKI 

2017 

GJS obdelave komunalnih odpadkov 456.167,93 EUR 563.808,91 EUR 

 

Predračunska kalkulacija je izdelana na podlagi podatkov iz Elaborata predračunske cene 

izvajanja storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2017, obračunska 

kalkulacija pa na podlagi dejanskih podatkov za leto 2017. 

V obračunski kalkulaciji niso upoštevani neupravičeni stroški, ki se nanašajo na stroške 

reprezentance, donacije in druge stroške za neposlovni namen. Amortizacija se obračunava 

skladno s predpisano življenjsko dobo opredmetenih osnovnih sredstev. 

3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 
javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko 
obdobje 

Obračunska lastna cena za leto 2016 znaša 0,1425 €/kg in je za 3% višja, kot je bila 

načrtovana za leto 2016. Ker razlika ne presega 10%, se cena obdelave določenih vrst 

komunalnih odpadkov za leto 2017 ne bo spreminjala. V času priprave plana (konec leta 

2015) je bil izvajalec obdelave mešanih komunalnih odpadkov podjetje CeROD d.o.o. in pri 

planu za leto 2016 se je upoštevala cena obdelave po njihovem takrat veljavnem ceniku. Ta 

cena je veljala do marca 2016, od aprila naprej pa se je strošek obdelave dvignil 3x, zato 

prihaja do določenih odstopanj. V obdobju 1-6 je izvajalec javne službe uporabnikom zgolj 

prefakturiral stroške, ki so nastali na CeROD-u pri procesu obdelave odpadkov, od 6 meseca 

naprej pa je veljala cena po rednem ceniku Komunale Brežice d.o.o. 
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4 Primerjava obračunskih cen javne službe obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na 
primerljivih območjih 

GJS obdelave komunalnih odpadkov OBRAČUNSKA CENA  za 

leto 2017 – Komunala 

Brežice 

OBRAČUNSKA CENA  za 

leto 2014 za primerljivo 

območje 

Obračunska cena za storitev 

obdelave 

0,1553 EUR/kg 0,06439 EUR/kg 

Vir: MOP, Objava primerljivih območij, 29. 3. 2014  

Predračunska cena za leto 2016 je 0,1378 EUR/kg odpadkov. Ta cena je tudi potrjena in 

hkrati zaračunana cena. Obračunska lastna cena za leto 2017 znaša 0,1553 EUR/kg in je za 

13% višja, kot je bila načrtovana za leto 2016. Razlika sicer presega 10%, vendar se cena 

obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2017 ne bo spreminjala, na podlagi 

izračunov v predračunskem elaboratu za leto 2018.  

Zgornja primerjava (primerjava obračunskih cen javne službe obdelave določenih vrst 

komunalnih odpadkov, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne 

službe na primerljivih območjih) ni relevantna, saj so primerljiva območja ter povprečne 

potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja objavljene za leto 2014, ko so bili postopki obdelave določenih vrst 

komunalnih odpadkov drugačni – odstotek obdelave je bil nižji kot pri novih postopkih. 

5 Primerjava potrjenih cen javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, 
za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih 
območjih 

GJS obdelave komunalnih odpadkov POTRJENA CENA  za 

leto 2017 – Komunala 

Brežice 

POTRJENA CENA  za 

leto 2014 za primerljivo 

območje 

Potrjena cena za storitev obdelave 0,1378 EUR/kg 0,06187 EUR/kg 

Vir: MOP, Objava primerljivih območij, 29. 3. 2014 

6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji 

Javno podjetje Komunala Brežice nima za izvajanje storitve obdelave določenih vrst 

komunalnih odpadkov v najemu javne infrastrukture, tako tudi nimamo izračunane cene 

javne infrastrukture. 
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7 Primerjava izvajalca javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov s 
povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo 
kazalnikov 

Tabela 3: Primerjava izvajalca javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov s povprečjem panoge 

tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov  

Kazalnik Povprečje panoge 
javne službe (E 38.21) 

za leto 2016 

Komunala 
Brežice d.o.o. 

Index 

Koeficient pospešene pokritosti kratk. 

obv. 

1,64 1,35 82,31 

Koeficient gospodarnosti poslovanja 1,05 1,01 96,19 

Povprečna plača na zaposlenca 1.510 1.320 87,41 

8 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje 

Tabela 4: Predračunska količina opravljenih storitev javne službe obdelave določenih vrst komunalnih 

odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje  

NAZIV PREDRAČUNSKE 

KOLIČINE 2018 

GJS obdelave komunalnih odpadkov 3.375.000 kg 

 
 
Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih  

storitev  v prihodnjem obračunskem obdobju (2018). 

9 Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje 

Tabela 5: Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za 

prihodnje obračunsko obdobje 

NAZIV PREDRAČUNSKI 

STROŠKI 2018 

GJS obdelave komunalnih odpadkov 577.200,00 EUR 

 
Predračunski strošek opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih  

storitev  za prihodnje obračunsko obdobje (2018). 
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10 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za preteklo in prihodnje obračunsko 
obdobje 

 

Tabela 6: Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe obdelave določenih 

vrst komunalnih odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje 

ORG. ENOTA STR. MESTO - oznaka Neodpisana vrednost lastnih 
vloženih sredstev 

Obdelava odpadkov 200701 0 EUR 

 

Neodpisana vrednost lastnih vloženih sredstev je bila v preteklem obračunskem obdobju 

0,00 EUR. V prihodnjem obračunskem obdobju bo neodpisana vrednost lastnih vloženih 

sredstev prav tako 0,00 EUR, saj lastnih vloženih sredstev za zgoraj omenjeno službo 

nimamo. 

11 Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te Uredbe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 

Tabela 7: Prikaz razdelitve splošnih stroškov za leto 2017 

ORG. ENOTA STR. 
MESTO 
- 
oznaka 

Sodilo 
neposredni 
stroški  % 

Sodilo št. 
manipulacij 

Sodilo 
ustvarjeni 
prihodki  % 

Sektor GJS 20 82,13 64,26 80,62 

Oskrba s pitno vodo 2001 22,45 45,72 20,87 

Odvajanje odpadnih voda 2002 7,51 2,84 12,63 

Čiščenje odpadnih voda 2003 4,49 2,51 6,60 

Zbiranje in odvoz odpadkov 2004 24,89 10,31 21,14 

Pogrebna služba 2005 5,72 0,00 4,92 

Tržnica 2006 0,26 0,00 0,20 

Obdelava in odlaganje 2007 12,99 0,42 10,92 

Vzdrževanje zelenic 2009 3,83 2,45 3,33 

Sektor splošna komunala 30 1,31 0,00 1,15 

Tržne dejavnosti 40 16,56 35,74 18,24 

SKUPAJ   100,00 100,00 100,00 

 

Tabela 8: Prikaz razdelitve splošnih stroškov za leto 2018 

ORG. ENOTA STR. 
MESTO 
- 
oznaka 

Sodilo 
neposredni 
stroški  % 

Sodilo št. 
manipulacij 

Sodilo 
ustvarjeni 
prihodki  % 



 
Inovativna - družbeno odgovorna - okolju prijazna     ELABORAT – OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 

Stran 9 od 15 

Sektor GJS 20 81,54 57,75 80,53 

Oskrba s pitno vodo 2001 22,06 36,21 20,77 

Odvajanje odpadnih voda 2002 7,25 2,23 12,25 

Čiščenje odpadnih voda 2003 4,28 2,61 6,42 

Zbiranje in odvoz odpadkov 2004 25,08 14,83 21,77 

Pogrebna služba 2005 6,05 0,00 5,10 

Tržnica 2006 0,25 0,00 0,19 

Obdelava in odlaganje 2007 12,91 0,00 10,88 

Vzdrževanje zelenic 2009 3,65 1,87 3,15 

Sektor splošne komunale 30 1,42 0,00 1,14 

Tržne dejavnosti 40 17,05 42,25 18,33 

SKUPAJ   100,00 100,00 100,00 

 

12 Prihodki, ustvarjeni z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 

Ugotavljamo, da ne opravljamo posebnih storitev, ki so opredeljene v 11. členu Uredbe. Tako 

tudi ne načrtujemo prihodkov, ustvarjenih z opravljanjem posebnih storitev v prihodnjem 

obračunskem obdobju. 

13 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 

Pri gospodarski javni službi obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov  nimamo 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev. 

14 Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

Tabela 9: Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za 

preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

ORG. ENOTA STR. MESTO - oznaka zaposleni 2016 zaposleni 2017 

Obdelava odpadkov 200701 1,5 1,3  
Število zaposlenih na dan 31.12.2017   

15 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se 
prenese na uporabnike javne infrastrukture 

Za izvajanje gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ne 

potrebujemo infrastrukture. 



 
Inovativna - družbeno odgovorna - okolju prijazna     ELABORAT – OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 

Stran 10 od 15 

16 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, in stopnja izkoriščenosti javne 
infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev 

Za izvajanje gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ne 

potrebujemo infrastrukture. 

17 Izračun predračunske cene storitev javne službe obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne 
infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje 

Izračuna predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje obračunsko obdobje nismo 

pripravljali, saj za izvajanje javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ni 

potrebna infrastruktura. 

17.1 Izračun obračunske lastne cene obdelave komunalnih odpadkov 

 za leto 2017 na podlagi ocenjenih stroškov v letu 2018 

 
 

OBDELAVA  KOMUNALNIH ODPADKOV  
 

  
 

  

  

CENA 2017 
 

 

0,1553 EUR/kg 
 

 

EUR/kg 

OBDELAVA ODPADKOV 

 

0,1553 

   

SKUPNA KOLIČINA  (kg): 3.629.300 

 

3.629.300 

   

 STROŠKI (1+2+3+4) 563.808,91 

 
  

1 - PROIZVAJALNI STROŠKI SKUPAJ (a+b+c+d) 473.473,12 
a) STROŠKI MATERIALA:  9.146,07 

1. STROŠKI ELEKTRIČNE ENERGIJE (ZRC BORŠT) 0,00 

2. STROŠKI POGONSKEGA GORIVA 8.744,42 

STROŠKI GORIVA 8.744,42 

3. DRUGI STROŠKI MATERIALA 401,65 

STROŠKI MATERIALA 57,21 

STROŠKI MATERIALA GORIVA-MAZIVA 196,63 

STROŠKI ZAŠČITNA SREDSTVA 55,60 

 
 

b) STROŠKI STORITEV: 426.313,43 

1. STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEBNIH STORITEV 0,00 
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2. STROŠKI PREVOZNIH STORITEV 0,00 

3. STROŠKI DRUGIH STORITEV 8.818,50 

NAJEMNINA NAKLADALNE RAMPE ZRC BORŠT 4.325,00 

ZAVAROVALNE PREMIJE 1.625,41 

STROŠKI VAROVANJA OBJEKTOV 2.235,78 

4. STROŠKI VZDRŽEVANJA JAVNE INFRASTRUKTURE 0,00 

5. STROŠKI VZDRŽEVANJA LASTNIH OSNOVNIH SREDSTEV IN NAPRAV 10.033,41 

STROŠKI VZDRŽEVANJA AVTOMOBILOV 10.033,41 

6. DRUGI PROIZVAJALNI STROŠKI  407.461,52 

STORITEV OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV 379.086,40 

  
c)  STROŠKI DELA: 29.374,10 

1. STROŠKI DELA 29.374,10 

BRUTO PLAČE ZAPOSLENCEV 15.480,93 

BRUTO NADOMESTILA PLAČ ZAPOSLENCEV 3.981,41 

PRISPEVKI OD PLAČ 3.276,29 

 
  

d) STROŠKI LASTNE AMORTIZACIJE 8.639,52 

1. STROŠKI LASTNE AMORTIZACIJE 8.639,52 

AMORTIZACIJA OPREME IN NADOMESTNIH DELOV 8.639,52 

  
2. SPLOŠNI STROŠKI  133.720,85 
2. STROŠKI UPRAVE 69.822,13 

3. STROŠKI PRODAJE 62.803,46 

 

  

3. DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA 0,00 

Neodpisana vrednost lastnih vloženih sredstev 0,00 

 
 4. OKOLJSKA DAJATEV - ODVAJANJE IND. ODPADNE VODE 0,00 

OKOLJSKA DAJATEV - ODVAJANJE IND. ODPADNE VODE 0,00 

 
 

5. PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO STROŠKE -43.385,06  
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18 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih  

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. je pravna oseba javnega prava, ki opravlja dejavnost 

gospodarskih javnih služb  v Občini Brežice. Ustanovljeno je bilo konec leta 2011 na podlagi 

Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Ur. list RS 12/2012 - UPB) z 

namenom izvajanja gospodarskih javnih služb, ki so navedene v 3. členu Odloka o 

gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 32/08, 104/11). 

Gre za naslednje obvezne gospodarske javne službe: 

 oskrba s pitno vodo, 

 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 

 obdelava  komunalnih odpadkov, 

 prevoz komunalnih odpadkov, 

 pogrebne in pokopališke dejavnosti. 
 

Po Zakonu o gospodarskih družbah /ZGD-1/ (Ur.l. RS, št. 65/2009-UPB3, 83/2009  Odl. US: U-

I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/2011, 91/2011, 100/2011  Skl.US: U-I-311/11-

5, 32/2012, 57/2012) sodi Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. med  majhne družbe, saj 

izpolnjuje dva pogoja iz 3. odstavka 55. člena ZGD-1. 

Za vodenje ločenih računovodskih evidenc po posameznih dejavnostih so oblikovana sodila v 

skladu z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 

dejavnosti (ZPFOLERD-1). 

 

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.  ugotavlja poslovanje družbe v okviru treh sektorjev 

in sicer sektor gospodarske javne službe, sektor splošne komunale in sektor tržne dejavnosti. 

Za vsak sektor oziroma za vsako gospodarsko javno službo je skladno s SRS oblikovano 

poslovnoizidno mesto oziroma enota, na kateri se ugotavljajo prihodki ter na njej nastali in 

prisojeni stroški. 

 

Evidentiranje prihodkov in stroškov po poslovnih enotah podjetja se izvaja na dva načina: 

Prvi način zajema direktno evidentiranje stroškov (85 % celotnih stroškov) na posamezno 

poslovno enoto oziroma znotraj enote na stroškovno mesto. Tako se evidentirajo neposredni 

oziroma »direktni stroški« med katere uvrščamo stroške materiala, drobnega inventarja, 

stroške pogonskega goriva, električne energije, stroške storitev neposredno povezane z 

opravljanjem dejavnosti (deponiranje, deratizacija, analize vode, laboratorijske analize, 

najemnina infrastrukture, zavarovalne premije, telefonske storitve, …),  amortizacijo 

osnovnih sredstev, stroške dela, popravke terjatev, stroške vodnega povračila in druge 

izredne stroške, ki se nanašajo direktno na poslovno enoto. 

Drugi način pa zajema evidentiranje posrednih stroškov režije sektorja skupnih služb (15 % 

celotnih stroškov) po poslovnih enotah. Za delitev  splošnih stroškov po poslovnih enotah se 
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določajo ključi na podlagi v nadaljevanju navedenih sodil. Za leto 2017 je pretežni del sodil 

določen na podlagi deleža neposrednih stroškov in manjši del na podlagi aktivnosti, ki te 

stroške povzročajo (npr. delitev stroškov skladišča in voznega parka je narejena na podlagi 

opravljenih manipulacij z materialom v skladišču).  

Prihodki iz poslovanja se evidentirajo po dejanski zaračunani prodaji direktno na poslovno 

enoto (99 % celotnih prihodkov). Prihodki evidentirani na poslovni enoti režije sektorja 

skupnih služb pa se razporedijo po poslovnih enotah na podlagi v nadaljevanju navedenih 

sodil (1 % celotnih prihodkov). 

 

V sektor gospodarske javne službe spadajo naslednje poslovne enote: 

 oskrba s pitno vodo, 

 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 

 obdelava  komunalnih odpadkov, 

 prevoz komunalnih odpadkov, 

 pogrebne in pokopališke dejavnosti in 

 urejanje in čiščenje javnih tržnic. 
 

Sektor splošne komunale sestavljajo tri enote: 

 splošna komunala, 

 ostale dejavnosti, 

 enota upravljanja stanovanj. 
 

Sektor tržne dejavnosti ima eno enoto: 

 tržne dejavnosti. 
 

1. ŠIFRANTI 

A. ŠIFRANT SEKTORJEV 

- 10 sektor skupne službe 

- 20 sektor gospodarske javne službe 

- 30 sektor splošne komunale 

- 40 sektor tržne dejavnosti 

 

B. ŠIFRANT POSLOVNIH ENOT 

- 1001  skupne službe 

- 1002  režija sektor GJS 

- 1003  režija sektor ostale dejavnosti 

- 1004  skladišče in vozni park 

- 1005  režija sektor tržne dejavnosti 

- 2001  oskrba s pitno vodo 

- 2002  odvajanje odpadnih voda 



 
Inovativna - družbeno odgovorna - okolju prijazna     ELABORAT – OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 

Stran 14 od 15 

- 2003  čiščenje odpadnih voda 

- 2004  zbiranje in odvoz odpadkov 

- 2005  pogrebna služba 

- 2006  tržnica 

- 2007 obdelava odpadkov 

- 2009 vzdrževanje zelenic in javnih površin 

- 3000  splošna komunala 

- 4000  tržne dejavnosti 
 
 

2. SODILA OZIROMA IZRAČUNANI KLJUČI DELITVE 

A. RAZPOREJANJE STROŠKOV 

 Za razporejanje posrednih stroškov poslovne enote skupne službe (1001) in poslovne enote 

režija sektor GJS (1002) se uporabljajo sodila delitve posrednih stroškov na podlagi deleža 

neposrednih stroškov. Med te stroške se evidentirajo stroški materiala, stroški storitev            

(poštne storitve, stroški tiskanja mesečnih obračunov komunalnih storitev, stroški telefonije, 

bančne storitve, stroški izobraževanja, intelektualne storitve, računalniške storitve,..), stroški 

dela in stroški amortizacije opreme obeh poslovnih enot. 

 

Za razporejanje stroškov poslovne enote skladišče in vozni park (1004) je ključ delitve 

izračunan na podlagi aktivnosti izvedenih v tej poslovni enoti in sicer je sodilo število 

izvedenih manipulacij z materialom v skladišču. Neposredni stroški voznega parka podjetja 

so evidentirani direktno na poslovno enoto, v kateri se uporabljajo, ker podjetje trenutno 

nima evidentiranih vozil oziroma strojev, ki bi jih uporabljalo v vseh poslovnih enotah (npr. 

podjetje ima evidentiranih 6 vozil, ki se izključno uporabljajo za opravljanje dejavnosti 

obdelava in odvoz odpadkov in so tudi evidentirana znotraj poslovne enote obdelava in 

odvoz odpadkov (2004), tako da so tudi vsi neposredni stroški vezani na ta vozila evidentirani 

direktno na poslovno enoto). 

 
Tabela 10: Prikaz razdelitve splošnih stroškov za leto 2017 

ORG. ENOTA STR. 
MESTO 
- 
oznaka 

Sodilo 
neposredni 
stroški  % 

Sodilo št. 
manipulacij 

Sodilo 
ustvarjeni 
prihodki  % 

Sektor GJS 20 82,13 64,26 80,62 

Oskrba s pitno vodo 2001 22,45 45,72 20,87 

Odvajanje odpadnih voda 2002 7,51 2,84 12,63 

Čiščenje odpadnih voda 2003 4,49 2,51 6,60 

Zbiranje in odvoz odpadkov 2004 24,89 10,31 21,14 

Pogrebna služba 2005 5,72 0,00 4,92 
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Tržnica 2006 0,26 0,00 0,20 

Obdelava in odlaganje 2007 12,99 0,42 10,92 

Vzdrževanje zelenic 2009 3,83 2,45 3,33 

Sektor splošna komunala 30 1,31 0,00 1,15 

Tržne dejavnosti 40 16,56 35,74 18,24 

SKUPAJ   100,00 100,00 100,00 

 

 

B.  RAZPOREJANJE PRIHODKOV 
 

Za razporejanje prihodkov evidentiranih na poslovnih enotah sektorja skupnih služb se 
uporablja sodilo realizirani prihodki. Med te prihodke sodijo prihodki od depozitov, obresti, 
bonusov, zaračunane provizije za vodenje evidenc in podobno. 
 

C. OSNOVNA SREDSTVA 
 

Evidenca osnovnih sredstev je vzpostavljena po nahajališčih in stroškovnih mestih. Vsi 
neposredni stroški povezani z delovanjem osnovnega sredstva (stroški amortizacije, 
vzdrževalni stroški in ostali stroški) bremenijo tisto stroškovno mesto, kjer se osnovno 
sredstvo nahaja. V primeru uporabe osnovnega sredstva pri drugih enotah se ustrezne enote 
oziroma stroškovna mesta bremenijo z internim obračunom.  
 

Č.  UPORABA IN PREVERJANJE SODIL 
 

Ustreznost sodil se preverja najmanj enkrat letno ob koncu obračunskega obdobja oziroma 

ob bistveni spremembi pri opravljanju posameznih dejavnosti. Za bistveno spremembo se 

smatra ukinitev ali pričetek opravljanja posamezne gospodarske javne službe. 

19 Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35 

Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35 so podana v Letnem 

poročilu podjetja za leto 2016, ki bo objavljeno na AJPES-u. 
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