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ZADEVA: Potrditev Elaborata 0 oblikovanju cene storitve zbiranja odpadnih nagrobnih svee v Mestni 
obcini Kranj in obcinah Jezersko, Naklo, Preddvor ter Sencur 

V obravnavo vam posredujemo Elaborat 0 oblikovanju cene storitve zbiranja odpadnih nagrobnih svec v 
Mestni obcini Kranj in obcinah Jezersko, Naklo, Preddvor ter Sencur, ki ga je skupaj z spodaj navedeno 
obrazlozitvijo pripravil izvajalec javne sluzbe zbiranja dolocenih vrst komunalnih odpadkov, Komunala Kranj, 
javno podjetje d.o.o.: 

»Elaborat je pripravljen skladno s pojasnilom Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje (st.: 
35405-125/2019/2 (007-595-2018/42)). Cena storitve zbiranja odpadnih nagrobnih svec je obrazlozena in 
utemeljena v prilozenem elaboratu 0 oblikovanju cene izvajanja storitev javne sluzbe. 
Izvajalci obvezne obcinske gospodarske javne sluzbe zbiranja komunalnih odpadkov morajo visinG stroskov, 
ki nastanejo z zbiranjem odpadnih nagrobnih svec in so opredeljeni kot stroski druzb za ravnanje z 
odpadnimi nagrobnimi svecami, izracunati in prikazati v skladu z Uredbo 0 odpadnih nagrobnih svecah. Tako 
so posledicno dolzni izdelati locene elaborate. Cene storitve zbiranja odpadnih nagrobnih svec na izdatke 
uporabnikov komunalnih storitev ne vplivajo.« 

PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne obCine Kranj se seznani in potrdi Elaborat cen storitev zbiranja 
odpadnih nagrobnih svec v Mestni obcini Kranj in obcinah Jezersko, Naklo, Preddvor ter Sencur 

'-. 

mag. Marko Cehovin 

Urad za gOS~~~;%~~ , 

deja1u;n~ 

Prilog: 
- pojasnilo Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje (st.: 35405-125/2019/2 (007-595-2018/42)) 
- Elaborat 0 oblikovanju cene storitve zbiranja odpadnih nagrobnih svec v Mestni obcini Kranj in obcinah 
Jezersko, Naklo, Preddvor ter Sencur 
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Na Ministrstvo za okolje in prostor je bilo naslovljenih vee vprasanj v zvezi z izvajanjem 
18. elena Uredbe 0 odpadnih nagrobnih sveeah (Uradni list RS, st. 25/19), in sicer ali 
za izvajalea obvezne obcinske gospodarske jayne sluzbe zbiranja komunalnih 
odpadkov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne sluzbe zbiranja) navedena uredba 
predstavlja zadosten pravni temelj za zaracunavanje storitev odvoza odpadnih 
nagrobnih svec od upravljavca pokopalisca do zbirnega centra izvajalca jayne sluzbe 
zbiranja komunalnih odpadkov, kakor tudi za stroske tehtanja in razkladanja, kakor tudi 
za pojasnila 18. elena Uredbe 0 odpadnih nagrobnih sveeah v zvezi 5 stroAki izvajalca 
jayne slu~be zbiranja in stroski nosilca izvajanja skupnega naerta ravnanja Z odpadnimi 
nagrobnimi svecami (v nadaljnjem besedilu: nosilec skupnega naerta). 

V nadaljevanju yam pojasnjujemo, da je v prvem odstavku 18. elena Uredbe 0 

odpadnih nagrobnih sveeah predpisano, da morata ob prevzemu odpadnih nagrobnlh 
svec od izvajalca jayne sluzbe zbiranja nosilec naerta ali nosilec skupnega naerta in 
izvajalec jayne sluzbe zbiranja pri doloeanju medsebojnega priznavanja stroskov 
ravnanja z odpadnimi nagrobnimi sveeami upoAtevati naslednja merila za ugotavljanje 
stroskov: 
1. stroski izvajalca jayne slufbe zbiranja so: 

- stroski postavitve in vzdr~evanja posebnega prostora ali objekta oziroma del a 
objekta za predhodno skladisrenje odpadnih nagrobnih svee; 

2. stroski nosilca naerta ozlroma nosilea skupnega naerta so: 
- stroski predhodnega skladisrenja odpadnih nagrobnih svee pri izvajalcu jayne 

sluzbe zbiranja za cas predhodnega skladiscenja, ki presega 14 dni, in stroski 
zaeasnega skladiseenja odpadnih nagrobnih svec pri upravljavcu pokopaliAca iz 
5. elena te uredbe za cas zacasnega skladiscenja, ki presega 14 dni, 

- stro§ki prevzemanja odpadnih nagrobnih svec (npr. nakladanje in tehtanje ter 
podobna opravila), 

- stroski odvoza odpadnih nagrobnih sve~ od upravljavca pokopalisea do zbirnega 
centra izvajalca jayne sluzbe zbiranja, ter stroski tehtanja in razkladanja 
odpadnih nagrobnih svec, 
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- stroski odvoza odpadnih nagrobnih svee od upravljavca pokopalisca iz 5. clena 
te uredbe do zbimega centra zbiralca ter stroski tehtanja in razkladanja odpadnih 
nagrobnih svee 

Uredba 0 odpadnih nagrobnih svet8h torej predpisuje, da so stroski nosi/ca skupnega 
naerta tudi stroski odvoza odpadnih nagrobnih svee od upravljavca pokopalisea do 
zbimega centra izvajalca jayne sluzbe zbiranja, ter stroski tehtanja in razkladanja 
odpadnih nagrobnih svec. Menimo, da to predstavlja pra,,"i temelj za zaracunavanje 
storitev izvajalca jayne sluzbe zbiranja nosilcem skupnega naerta (za odvoz odpadnih 
nagrobnih svec do zbimega centra, kakor tudi za zaraeunavanje stroskov tehtanja in 
razkladanja). 

Nadalje Ministrstvo za okolje in prostor pojasnjuje, da Zakon 0 varstvu okolja v 3. tocki 
prvega odstavka 149. elena doloea, da je zbiranje dolorenih vrst komunalnih odpadkov 
obvezna obcinska gospodarska javna sluzba varstva oko/ja. Na podlagi petega 
odstavka 20. clena in tretjega odstavka 149. Clena istega zakona je bila sprejeta 
Uredba 0 obvezni obcinski gospodarski javni sluzbi zbiranja komunalnih odpadkov 
(Uradni list RS, st. 33/17 in 60/18), ki v 1. Clenu predpisuje, da ta uredba dolot8 
dejavnost in naloge obvezne obcinske gospodarske jayne sluzbe zbiranja komunalnih 
odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna sluzba zbiranja), vrste komunalnih 
odpadkov, ki so predmet izvajanja obvezne obeinske gospodarske jayne sluzbe 
zbiranja komunalnih odpadkov, ter najmanjsi obseg oskrbovalnih standardov in 
tehnicnih, vzdrievalnih, organizacijskih in drugih ukrepov ter normativov za opravljanje 
obvezne obcinske gospodarske jayne sluzbe zbiranja komunalnih odpadkov. Ta 
uredba doloea tudi pogoje za nepo5redno oddajo komunalnih odpadkov zbiralcu 
odpadkov ali izvajalcu obdelave odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke. Za 
vprasanja v zvezi z zbiranjem komunalnih odpadkov in splosnimi pogoji zbiranja teh 
odpadkov, ki niso posebej urejena 5 to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja odpadke 

Cetrti odstavek 1. elena Uredbe 0 obvezni obcinski gospodarski javni sluzbi zbiranja 
komunalnih odpadkov doloQ3, da se za vprasanja v zvezi z zbiranjem komunalnih 
odpadkov, za katere so obveznosti izvajalca jayne sluzbe zbiranja dolocene 5 

posebnimi predpisi in ki niso posebej urejena s to uredbo, uporabljajo posebni predpisi, 
ki urejajo te odpadke. Taksen poseben predpis je Uredba 0 odpadnih nagrobnih 
sveeah, ki v 5. tocki 3. clena doloCa, da 50 odpadne nagrobne svece komunalni 
odpadki s stevilko odpadka 20 02 03 s seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki 
ureja odpadke. 

V 3. to~i treijega odstavek 3. elena Uredbe a obvezni obcinski gospodarski javni 
sluzbi zbiranja komunalnih odpadkov pa je predpisano, da se v okviru jayne sluzbe 
zbiranja zagotavlja zbiranje odpadkov z vrtov, parkov in pokopalisc. Odpadki z vrtov, 
parkov in pokopalisc pa so odpadki iz podskupine 20 02 s seznama odpadkov (18. 
tocka 2. elena Uredbe 0 obvezni obcinski gospodarski javni sluzbi zbiranja komunalnih 
odpadkov). 

Iz navedenega torej izhaja, da se na podlagi Uredbe 0 obvezni obcinski gospodarski 
javni sluzbi zbiranja komunalnih odpadkov v okviru obvezne obcinske gospodarske 
jayne sluzbe zbiranja komunalnih odpadkov zagotavlja tudi zbiranje odpadkov iz 
pokopalisc, za vpraSanja v zvezi z zbiranjem komunalnih odpadkov, za katere so 
obveznosti izvajalca jayne sluibe zbiranja doloeene 5 posebnimi predpisi (ta poseben 
predpis je Uredba 0 odpadnih nagrobnih svecah) in ki niso posebej urejena z Uredbo 0 

obvezni obcinski gospodarski javni sluzbi zbiranja komunalnih odpadkov, pa se 
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uporabljajo posebni predpisi, ki urejajo te odpadke (torej se za ravnanje Z odpadnimi 
nagrobnimi svecami uporablja Uredba 0 odpadnih nagrobnih sve~h). 

V prvem odstavku 18. elena Uredbe 0 odpadnih nagrobnih svecah so taksativno 
nasteti stroski izvajalca jayne sluzbe zbiranja in stroski nos ilea skupnega naerta, ti 
stroski pa se morajo upoStevati kot merilo prj dolocanju medsebojnega priznavanja 
stroskov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi sveeami, vendar pa Uredba 0 odpadnih 
nagrobnih sveeah in Uredba 0 obvezni obcinski gospodarski javni sluzbi zbiranja 
komunalnih odpadkov ne predpisujeta metodologije za obracunavanja visine teh 
stroskov. 

Metodologija za ablikovanje cen staritev obveznih obeinskih gospadarskih javnih sluzb 
varstva okolja je predpisana v Uredbi 0 metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih obcinskih gospodarskih javnih sluzb varstva okolja (Uradni list RS, st. 87/12, 
109/12 in 76117, v nadaljnjem besedilu: Uredba), ki v tretji alineji prvega odstavka 1. 
elena predpisuje, da ta uredba doloea metodologijo za oblikovanje cen stontev 
obveznih obeinskih gospodarskih javnih sluib varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: 
jayne sluibe), in sicer tudi za zbiranje doloeenih vrst komunalnih odpadkov. Med te 
komunalne odpadke spadajo tudi odpadne nagrobne svece, katerih je v skladu s 3. 
tocko tretjega odstavka 3. elena Uredbe 0 obvezni obeinski gospodarski javni slUZbi 
zbiranja komunalnih odpadkov zagotovljeno zbiranje v okviru obvezne obeinske 
gospodarske jayne sluzbe zbiranja (odpadki z vrtov, parkov in pokopalisc). 

Cena opravljanja storitev javnih sluib se obraama na podlagi opravljanja storitev 
posamezne jayne sluzbe. Izvajalec za uporabnike najmanj enkrat letno ugotavlja 
dejansko kolicino opravljenih storitev (prvi odstavek 4. elena Uredbe), re pa dejanske 
kolieine opravljenih storitev ni mogoce ugotoviti, veljajo dolocila drugega odstavka 4. 
elena Uredbe. 

Oblikovanje cene stantev javnih sluzb je predpisana v 5. clenu Uredbe, ki v prvem 
odstavku doloCa, da rena storitey posamezne jayne sluzbe za abmoCje obcine 
predlaga izvajalec z elaboratom 0 oblikovanju cene izvajanja storitev jayne sluzbe (v 
nadaljnjem besedilu: elaborat) in jo predlozi pristojnemu obeinskemu organu v 
potrditev. Peti odstavek istega elena pa doloes, da obcina do loci potrjeno eeno 
posamezne jayne sluzbe iz 1. elena te uredbe in morebitno subvencijo, izyajalec pa 
ablikuje in na svojih spletni straneh ter na krajevno obieajen naein objavi cenik s 
potrjeno ceno, znizano za morebitno subvencijo. V sestem odstavku 5. elena Uredbe 
pa je predpisano, da se storitve, ki se izvajajo, na racunu prikaZejo v skladu s prilogo 2, 
ki je sestavni del te uredbe. 

Prva alineja 1. tocke 22. elena Uredbe pa doloea, da se pri javni sluzbi ravnanja s 
komunalnimi odpadki loeeno oblikujejo rene za posamezno javno sluzbo in naslednje 
storitve znotraj jayne sluzbe: zbiranje doloeenih vrst komunalnih odpadkov, ki vkljul!uje 
zbiranje loeenih frakcij doloeenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen 
loceno zbrane odpadne embalaze ter biolosko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in 
zelenega vrtnega odpada. Kot je bilo ze navedeno zgoraj, se v okviru jayne sluzbe 
zbiranja zagotavlja tudi zbiranje odpadkov z vrtov, parkov in pokopalisc. Uredba v 22. 
clenu tudi predpisuje, da se na raeunu loceno prikaze zaracunana cena storitve 
posamezne jayne sluzbe, kakor tudi da je cena posamezne storitve jayne sluzbe 
ravnanja s komunalnimi odpadki sestavljena jz rene jayne infrastrukture in eene 
opravljanja storitev posamezne jayne sluzbe ravnanja s komunalnimi odpadki. 
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Glede na zgoraj obrazl01eno menimo, da morajo izvajalci obve~ne obcinske 
gospodarske jayne slu~be zbiranja komunalnih odpadkov visino stroskov, ki jim 
nastanejo z zbiranjem odpadnih nagrobnih 5vec, ti stroski pa 50 na POdlagi 2. tocke 
prvega odstavka 18. elena Uredbe 0 odpadnih nagrobnih sveeah opredeljeni kot stroski 
nosilca skupnega naerta, izracunati v skladu z 22. clenom Uredbe, stroske na racunu 
pa prikazati v skladu s ~stim odstavkom 5. elena Uredbe. Menimo tudi, da bi moral 
izvajalec obvezne obeinske gospodarske jayne sluzbe zbiranja komunalnih odpadkov 
(v konkretnem primeru zbiranje odpadkov z vrtov, parkov in pokopalisc), preden 
zaracuna stroske nosilcu skupnega naerta, ceno storitve te jayne sluzbe predlagati z 
elaboratom 0 oblikovanju cene izvajanja storitev jayne sluzbe in jo predloziti 
pristojnemu obCinskemu organu v potrditev (prvi odstavek 5. elena Uredbe). V skladu s 
petim odstavkom 5. elena Uredbe pa obcina doloei potrjeno eeno jayne slutbe zbiranja 
komunalnih odpadkov, nato pa izvajalec oblikuje in na svojih spletnih straneh ter na 
krajevno obit8jen nacin objavi cenik s potrjeno ceno, znizano za morebitno subvencijo. 

S spostovanjem. 

Mihael Nuncic 
sekretar 

mag. Jana Miklavcic 
Vodja sektorja za odpadke 

Poslati (po elektronski posti): 

komunala@gzs,si. 
prons@amis.net. info@prons.si, 
info@interseroh-slo.si, info@interseroh-slovenija.si, 
info@zeos.si, 
svecarstvo. jurkovic@siol.net, svekodoo@gmail.com. 

mag. Tanja Bolte 
generalna direktorica 
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UVODNA POJASNILA, UPOSTEVANA PRI PRIPRA VI ELABORATA 

Izvajalec storitev zbiranja odpadnih nagrobnih svec (ONS) v Mestni obcini Kranj in obcinah Jezersko, 

Naklo, Preddvor ter Sencur je javno podjetje Komunala Kranj. Pri oblikovanju cene storitev zbiranja 

ONS smo upostevali metodologijo, doloeeno v Uredbi 0 metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih obcinskih gospodarskih javnih sluib (Uradni list RS, st. 87/2012) In dolocila v Uredbi 0 

odpadnih nagrobnih sveeah (Uradni list RS, st. 25/19). Izvajanje storitev zbiranja odpadnih nagrobnih 

svec se izvaja v okviru Sektorja Odpadki. Za spremljanje stroskov in prihodkov izvajanja zbiranja ONS v 

letu 2019 nismo imeli oblikovanega stroskovnega mesta, zato je bilo za izracun cene potrebno oceniti 

stroske, ki se v okviru zbiranja komunalnih odpadkov nanasajo na zbiranje odpadnih nagrobnih svee. 

Na podlagi Uredbe 0 odpadnih nagrobnih sveeah so v storitev zbiranja ONS vkljuceni stroski odvoza 

odpadnih nagrobnih svec od upravljavca pokopalisca do zbirnega centra izvajalca jayne sluibe zbiranja, 

stroski tehtanja in razkladanja ter nakladanja odpadnih nagrobnih svee, kar vse izvaja Komunala Kranj. 

ONS brezplacno prevzemajo druibe za ravnanje z odpadki, ki so kot nosilci skupnih nacrtov vkljucene 

v shemo ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svecami. V evidenci nosilcev skupnih nacrtov, ki jo vodi 

Ministrstvo za okolje in prostor, so druzbe Prons d.o.o., Interseroh d.o.o., Sveko d.o.o. in Zeos d.o.o. 

S potrjeno in obracunsko eeno za preteklo obracunsko obdobje ne razpolagamo, pri oceni stroskov in 

kolicin smo izhajali iz dejanskih podatkov za leta 2019 in nacrta za leto 2020. Prihodnje obracunsko 

obdobje bo obdobje od potrditve predlaganih cen, predracunska cena je rena, ki se potrjuje in bo 

veljala od potrditve tega elaborata dalje. 

1. PREDRACUNSKA IN OSRACUNSKA KOLlCINA OPRAVUENIH STORITEV JAVNE SLUZBE ZA 

PRETEKLO OBRACUNSKO OBDOBJE 

Kolicina zbranih odpadnih nagrobnih svee v letu 2019 je bila 65 ton. Odpadne nagrobne svece zbiramo 

preko nekaterih zbirnih centrov, na pokopaliscih, katere upravljamo sami (Mestno pokopaliSce Kranj 

in Pokopalisce Bitnje) in tudi na drugih pokopaliscih v obCinah, v katerih izvajamo dejavnost zbiranja 

dolocenih vrst komunalnih odpadkov. 

2. PREDRAWNSKIIN OSRACUNSKI STROSKIIZVAJANJA STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUZBE 

ZA PRETEKLO OBRACUNSKO OBDOBJE IN POJASNILO RAZUK 

Stroski, ki so se v letu 2019 nanasali na zbiranje odpadnih nagrobnih svec, so znasali 14.677 EUR brez 

DDV. 

3. IZRACUN OBRACUNSKE CENE IN POJASNILA RAZLiK MED OBRACUNSKO IN PREDRACUNSKO 

CENO TER POTRJENO CENO ZA PRETEKLO OBRACUNSKO OBDOBJE 

Za preteklo obracunsko obdobje cena ni bila oblikovana. 

4. PREDRACUNSKA KOUCINA OPRA VUENIH STORITEV JAVNE SLUZSE ZA PRIHODNJE 

OBRACUNSKO OBDOBJE 

Za prihodnje obracunsko obdobje je pri izracunu upostevana ocenjena kolicina 66 ton odpadnih 

nagrobnih svec. 
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5. PREDRACUNSKI STROSKIIZVAJANJA STOR/TVE POSAMEZNE JAVNE SLUZBE ZA PRIHODNJE 

OBRACUNSKO OBooBJE 

Za prihodnje obracunsko obdobje ocenjujemo, da bode stroski izvajanja storitve znasali na letnem 

nivoju 15.924 EUR brez DDV. 

6. OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STOR/TEV POSAMEZNE 

JAVNE SLUZBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE 08RACUNSKO 08DOBJE 

Za zbiranje odpadnih nagrobnih svec se uporabljata dye vrsti vozi!' Za zbiranje wee s pokopalisc, ki so 

v upravljanju Komunale Kranj, in zblrnih centrov uporabljamo samonakladalna vozila. Za zbiranje ONS 

na preosta lih pokopaliscih uporabljamo smetarska vozila. Za razkladanje, manipulacijo svec pri 

zacasnem skladiscenju in nakladanje na vozilo prevzemnika odpadnih nagrobnih svec uporabljamo 

teleskopski nakladalec. Za tehtanje odpadkov uporabljamo mostno tehtnico. V prihodnjem 

obracunskem obdobju pricakujemo 3.927 EUR stroskov strojev in vozi l. 

7. PRIKAZ RAZDEL/WE SPLOSNIH STROSKOV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRACUNSKO 

0800BJE 

Storitve zbiranja odpadnih nagrobnih svec se izvajajo v okviru delovnih enot Zbiranja odpadkov In 

Ravnanje z odpadki. Dejavnosti se pripisujejo tudi splosni stroski delovnih enot, splosni stroski Sektorja 

Odpadki. splosni nabavno-prodajni stroski in splosni stroski uprave. V tabeli prikazujemo deleze 

ocenjenih pripisanih splosnih stroskov za prihodnje obracunsko obdobje. 

Prihodnje obdobje 
PripadajiKl 

Zbiranje odpadnlh nagrobnih svee EUR delel 

Neposre~ni str.o~ki materiala in storitev 4.561 

Neposredni stroski dela 7.143 
-

~rugi n_~osr~nl stro~_ki 14 

Splesni proizvajalni stroski 1.539 9,67% 

Skupaj proizvajalni sttoSki 13.258 

Splosni nabavno-prodajni in upravni stroski 2.666 16,74% 

Skupaj stroW 15.924 

8. DONOS NA VLOZENA POSLOVNO POTRE8NA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN 

PRIHODNJE 08RACUNSKO 08ooBJ£ 

Na vlozena poslovno pot rebna osnovna sredstva za izvajanje storitev zbiranja odpadnih nagrobnih svec 

za prihodnje obracunsko obdobje je obralunan donos v visini 974 EUR brez DDV. 

9. STEVILO ZAPOSLENIH IN ZUNANJIH 'ZVAJAI.CEV ZA IZVAJANJE STORITEV POSAMEZNE JAVNE 

SLutBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRACUNSKO 08DOBJE 

Storitev zbiranja odpadnih nagrobnih svec se izvaja znotraj dveh delovnih enot. V delovni proces je 

vkljucenih vsaj sedem zaposlenih. En voznik. en strojnik, dva smetarska delavca. dva delavca na 

pretovoru odpadkov in vhodni kont rolor za upravljanje tehtnice. 
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10. IZRAtUN PREDRAtUNSKE CENE ZA PRIHODNJE OBRAtUNSKO OBDOBJE 

1. NEPOSREDNI STRO~I MATERIALA IN STORiTEV 

a' StrollO materiala 
- Material 

- Elektriena energija 

- Pogonska goriva 

- Drugi stro~kl materiala 63 

b) Stro!kJ storitev 3.289 

- Intelektualne in osebne storitve 42 

- Prevozne storitve 

- Amortizacija osn. sred. in naprav (61S) 1.592 

- Vzdrievanje jayne infrastrukture (SVU) 269 

- Vzdnevanje osn. sred. in naprav (615) 700 

- Druge storitve 623 

2. NEPOSREDNI STRO~KI DELA 7.143 

PlaCe zaposlencev 4.983 

Nadomestila plat zaposlencev 97 

5tro~kl dodatnega pok.zav. zaposlencev 119 

Regres za letni dopust. bonltete, povracila... 1.059 

Delodajaleevi prispevki od plat in drugih prej. 757 
Rezervacije za pokojnine,jubilejne nagrade in odpravnine ( 127 

3. DRUGI NEPOSR£DNI ~KI 1 

stroski drugih storitev 1 

interne storitve 13 

4. SPLOSNI PROIZVAIALNI SlROSKI 1.539 
Stroski materiala 115 
Stroski storitev 241 

Stroski amortizacije 52 

Stroski dela 1.084 

Drugi stroski 47 

5. SPLOSNI NABAVNO - PRODAJNIIN UPRAVNI ~KI 2.666 
Stroski materiala 98 
Stroski storitev 700 

Stroski amortizacije 168 

Stroski dela 1.565 

Drugi stroski 135 

Prihodki (poslovni, financni, izr~dni) 

6. OBRESTIIN NEPOSREDNI ~ PRODAIE 0 
7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 
B.DONOS 

Cena v EUR brez DDV na tonG 

4 

66 

256,03 



11. PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE VSEH STROSKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO 

OSCINAH 

V prilogi 1 so prilozena Pravila za razporejanje prihodkov, odhodkov ter izkazovanje sredstev in 

obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih in obcinah, ki so bila potrjena na 32. seji 

skupscine javnega podjetja Komunala Kranj, d.o.o., dne 21. 6. 2018. 

12. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA IZVAJALCA JAVNE Sl.U1SE1 RAZDEUEN NA IZKAZE POSLOVNEGA 

IZIDA ZA POSAMEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLU1SE IN DRUGE DEJAVNOSTI in DRUGA 

RAZKRITJA NA PODLAGI SLOVENSKEGA RACUNOVODSKEGA STANDARDA 32 

V prilogi 2 so prilozena Dodatna razkritja na podlagi lahtev Siovenskega racunovodskega standarda 32, 

ki vkljucujejo izkaze poslovnih izidov za posamezne GJS in druge dejavnosti in so delletnega porocila 

za leto 2018. 
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