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1. IZRAČUN CENE STORITEV 24 URNE DEŽURNE SLUŽBE ZA LETO 2019 
 

 
 
            v € 

Znesek %

I. STROŠKI 80.221,00 100,0
1. Neposredni proizvajalni stroški 64.988,00 81,0

1.1. Neposredni stroški materiala 4.000,00 5,0

1.1.1. Stroški el. energije 300,00

1.1.2. Stroški pogonskega goriva 2.200,00

1.1.3. Drugi stroški materiala 1.500,00

1.2. Neposredni stroški storitev 35.500,00 44,3

1.2.1. Stroški stortev 32.000,00

1.2.2. Stroški prevoznih storitev 500,00

1.2.3. Stroški vzdrževanja 1.000,00

1.2.5. Stroški drugih storitev 2.000,00

1.3. Neposredni stroški dela 25.488,00 31,8

1.4. Drugi neposredni stroški

2. Posredni proizvajalni stroški 3.186,00 4,0

2.1. Posredni stroški materiala

2.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 3.186,00

2.3. Posredni stroški storitev

2.4. Posredni stroški dela

2.5. Drugi posredni proizvajalni stroški

3. Splošni nabavno - prodajni stroški 0,00 0,0
3.1. Stroški materiala 

3.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev

3.3. Stroški storitev

3.4. Stroški dela

3.5. Drudi splošno nabavno - prodajni stroški

4. Splošni upravni stroški 9.888,00 12,3
4.1. Stroški materiala 

4.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev

4.3. Stroški storitev

4.4. Stroški dela

4.5. Drugi splošno upravni stroški 9.888,00

5. Obresti zaradi financiranja opravljanja JS 0,0
6. Neposredni stroški prodaje 0,0
7. Drugi poslovni odhodki 0,0
8. Donos na vložena posl. potrebna sredstva 2.159,00 2,7

II. PRIHODKI IZ NASLOVA PREVOZOV NA OBDUKCIJO 48.072,00 100,0
1. Prihodki prevozov 16.622,00 34,58

2. Prihodki obdukcija 31.450,00 65,42

III. ZMANJŠANI STROŠKI IZVAJANJA (I.-II.) 32.149,00

IV. PORAČUN ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE 0

V. ZMANJŠANI STROŠKI IZVAJANJA S PORAČUNOM 32.149,00

VI. ŠTEVILO POKOJNIKOV 107

VII PRED. LASTNA CENA 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE 300,46

POSTAVKA
Stroški 2019
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2. OBSEG POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE 
SLUŽBE  
 
 
 
Za izvajanje storitev javne službe na območju občin Tolmin, Kobarid in Bovec uporabljamo 
spodaj navedena lastna sredstva: 
 
                                          v €   
Zap.št. Naziv Količina Nabavna vred. Amortizacija

1 GRELEC NINO 1 125,00 0,00
2 OPREMA PROSTORA ZA SPREJEM POKOJNIKOV 1 12.861,81 514,48
3 HLADILNIK V VEŽICI 1 1.932,23 0,00
4 INOX MIZA-OBDUKCIJSKA 1 790,00 94,80
5 KRSTA PVC TRANSPORTNA 1 1.567,10 123,25
6 KRSTA TRANSPORTNA 1 429,64 0,00
7 KRSTA TRANSPORTNA PLAST. 1 700,00 0,00
8 LESTVE ALUMINIJASTE 1 108,98 0,00
9 LESTVE LESENE 1 44,41 0,00

10 NOSILA 1 8,34 0,00
11 PLASTIČNS VREČKA DEGRADABLE 1 78,24 0,00
12 RENAULT TRAFIC GV FURGON L1H1P1 2,0 dCI 115KM 1 23.553,33 2.453,45
13 SAMSUNG GALAXY XCOVER 4 BLACK 1 454,09 0,00
14 SNEŽNE VRIGE ZA KOMBI 1 75,83 0,00
15 TRANSPORTNI VOZIČEK 1 468,89 0,00

SKUPAJ: 43.197,89 3.185,98
5% 2.159,89  

 
 
 
 
 
 
3. DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA  
 
 
 
Donosa na vložena sredstva ne predvidevamo 
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4. PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV IN SODIL ZA RAZPOREJANJE VSEH 
STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH IN OBČINAH 
 
 
 
Pravilnik za razmejitev prihodkov, odhodkov ter izkazovanje sredstev in obveznosti do 

virov sredstev po posameznih dejavnostih in občinah  
 
 

1. člen 
Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o. (v nadaljevanju: Komunala) v svojih organizacijskih 
enotah opravlja dejavnosti gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: GJS) na 
območju občin ustanoviteljic. Komunala opravlja tudi druge dejavnosti, zato je skladno s 
Slovenskimi računovodskimi standardi SRS ter nalogami, ki jih izvaja v okviru GJS ter 
veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja, dolžna izkazovati ločene računovodske izkaze za posamezna 
poslovnoizidna mesta, kot je razvidno iz 2. točke pravilnika.  
 
Poslovne izide po občinah Komunala ugotavlja za dejavnosti obveznih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja. Izjema so tiste dejavnosti, kjer je cena izvajanja storitve enotna - 
dejavnosti ravnanja z odpadki, vzdrževanja cest, ulic, parkov ter pogrebne službe.  
S  tem pravilnikom se ureja vodenje prihodkov in odhodkov na način, ki bo zagotavljal: 

• sestavo računovodskih informacij za notranje uporabnike, 
• sestavo računovodskih informacij za zunanje uporabnike zaradi: 

- prikazovanja izkaza poslovnega izida, razdeljenega na izkaz poslovnega 
izida dejavnosti splošnega pomena in drugih dejavnosti, 

- ter prikazovanja razmejitev stroškov in prihodkov v skladu s sodili po 
občinah za posamezno dejavnost. 

 
Stroške delimo na neposredne, ki jih brez težav lahko pripišemo posameznemu 
stroškovnemu mestu in lahko neposredno ugotavljamo njihovo velikost na enoto poslovnega 
učinka ter na posredne stroške, ki so skupni več stroškovnim mestom in jih navadno 
razporejamo na podlagi ključev, izraženih v odstotkih. Ta strošek je skupen več dejavnostim 
kot v primeru upravnih stroškov oziroma več občinam, ko gre za splošna in višja stroškovna 
mesta. Osnove razporejanja posrednih stroškov so lahko različne. Sodila pa so ključi, po 
katerih posredne stroške razdelimo na dejavnost ali projekt na podlagi pravične, utemeljene 
metode. Osnova za izračun ključev so podatki leta, za katerega se sestavlja obračun. 

 
2. člen 

Komunala ima registrirane naslednje spodnje dejavnosti (odebeljeno označene spadajo med 
obvezne gospodarske javne službe, neodebeljeno označene so tržne dejavnosti). 
 

Šifra Naziv dejavnosti 

36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 
37.000 Ravnanje z odplakami 
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov 
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov 
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki 
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki 
42.110 Gradnja cest 
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za 

tekočine in pline 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje 
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43.120 Zemeljska pripravljalna dela 
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih 

napeljav in naprav 43.990 Druga specializirana gradbena dela 
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih 

prodajalnah 49.410 Cestni tovorni promet 
55.201 Počitniški domovi in letovišča 
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 
71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje 
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje 
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje 
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in 

okolice 96.030 Pogrebna dejavnost 
 

3. člen  
Ločeno računovodsko spremljanje posameznih dejavnosti 

 
Za spremljanje poslovnih dogodkov po posameznih dejavnostih in občinah ima Komunala 
izdelan šifrant stroškovnih mest, ki temelji na delitvi organizacijskih enot oziroma dejavnosti 
po posameznih občinah. Šifrant stroškovnih mest sestavljajo temeljna stroškovna mesta 
(posamezna dejavnost v posamezni občini) ter splošna in hkrati višja stroškovna mesta pri 
vsaki dejavnosti, kamor se evidentirajo stroški in prihodki, ki jih ob trenutku nastanka ni 
možno pripisati posamezni občini znotraj dejavnosti. 
Stroškovno mesto uprave (SM50000) je najpomembnejše splošno, posredno mesto, ki pa ni 
vezano na dejavnosti. Združuje vse stroške, ki so vezani na obračun, prodajo in zaposlene, 
ki opravljajo delo, povezano z vsemi dejavnostmi. To stroškovno mesto se v celoti deli na 
dejavnosti po dejansko opravljenih urah.  
Primer strukture poslovnoizidnih mest za dejavnost oskrbe z vodo in dejavnosti odvajanja 
komunalnih odpadnih voda: 
 

50100 Višje stroškovno mesto Vodovodi – posredni stroški plač, popravi, itd… 
51101 Vzdrževanje vodovodov Tolmin – neposredni stroški in prihodki 
52101 Vzdrževanje vodovodov Kobarid – neposredni stroški in prihodki 
53101 Vzdrževanje vodovodov Bovec – neposredni stroški in prihodki 

  
50200 Višje stroškovno mesto za odvajanje kom. odp. voda – posredni stroški 

plač, popravil… itd… 51201 Dejavnost kom. odp. voda Tolmin – neposredni stroški in prihodki 
52201-52203 Dejavnost kom. odp. voda Kobarid – neposredni stroški in prihodki 
53201-53202 Dejavnost kom. odp. voda Bovec – neposredni stroški in prihodki 

 
 
 
Prihodki 
Večina prihodkov je neposrednih, kar pomeni, da jih Komunala dosega s prodajo proizvodov 
in storitev v posamezni občini in so na podlagi izvirnih knjigovodskih listin razporejeni in 
knjiženi po občinah. Pri poslovanju Komunale pa prihaja tudi do posrednih oziroma splošnih 
prihodkov. Taki so drugi, finančni in izredni prihodki.  
 
Stroški  
Stroške Komunala evidentira kot neposredne stroške. Usmerjeni so na dejavnost in občino 
ob nastanku. Splošna stroškovna mesta (tudi hkrati višja stroškovna mesta) pa združujejo 
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nerazporejene stroške, ki se jih ob koncu poslovnega leta na podlagi ključev razporedijo po 
občinah (npr. stroški plač, popravila opreme,strojev…).  
Med splošne, posredne stroške se vključuje tudi stroške dela zaposlenih, ki so razporejeni na 
delovna mesta uprave ter vsi stroški, ki so povezani z obračunom komunalnih storitev. 
Upravno prodajni stroški (SM50000) se razporedijo v poslovnem izidu po dejavnostih na 
podlagi dejansko opravljenih ur dela po posameznih dejavnostih.  
Pri razdelitvi stroškov po funkcionalnih skupinah kot stroške prodaje prikazujemo stroške, ki 
so vknjiženi na stroškovno mesto uprave. 

 
4. člen 

Sodila in ključi za razporejanje prihodkov in stroškov po dejavnostih 
 
Sodila so merila oziroma kriteriji na podlagi katerih se posredni (splošni) stroški in nekateri 
prihodki pripisujejo posamezni dejavnosti oziroma občini. 
Za delitev posrednih (splošnih stroškov) v izkazu poslovnega izida po dejavnostih se 
uporabljajo naslednja sodila: 

• za posredne prihodke iz poslovanja – ključ fakturiranja (število izdanih računov po 
dejavnostih), 

• za posredne prevrednotovalne odhodke - ključ fakturiranja (število računov po 
dejavnostih), 

• stroški uprave – dejansko opravljene ure zaposlenih v posamezni dejavnosti, 
• finančni prihodki, odhodki, drugi prihodki in odhodki – dejansko opravljene ure 

zaposlenih. 
 
Za delitev posrednih, splošnih stroškov znotraj poslovnih enot po občinah se 
uporabljajo še dodatna sodila: 

• za posredne stroške dela in z delom povezane stroške – opravljene delovne ure – 
ključ D, 

• za posredne stroške materiala – vrednost neposredno knjiženega materiala po 
občinah – ključ B, 

• za posredne stroške goriva – število prevoženih kilometrov – ključ A, 
• za posredne stroške storitev – višina neposredno knjiženih stroškov storitev po 

občinah – ključ D, 
• za posredne stroške amortizacije – število prevoženih kilometrov – ključ A, 
• upravni stroški, prevrednotovalni, drugi, finančni, izredni posredni stroški – po 

proizvajalnih stroških  po (vseh predhodno razdeljenih stroških po občinah) – ključ F.  
• posredni drugi, izredni, finančni prihodki – po ključu prodaje – ključ C. 

  
Za delitev posrednih stroškov in prihodkov po dejavnosti po občinah se v našem podjetju 
uporabljajo naslednji ključi: 

- Ključ A – število prevoženih kilometrov 
- Ključ B – vrednost porabljenega materiala 
- Ključ C – neposredno knjiženi prihodki 
- Ključ D – neposredno knjiženi stroški storitev po občinah 
- Ključ F – proizvajalni stroški 

 
5. člen 

Komunala naložbene nepremičnine, neopredmetena sredstva, opredmetena sredstva 
izkazuje po stroškovnih mestih. Druga sredstva in viri niso razporejeni po stroškovnih mestih. 

 
6. člen 

Posamezne službe Komunale so dolžne posredovati podatke, ki so osnova za oblikovanje in 
preverjanje ključev. Oddelek računovodstva je odgovoren za oblikovanje ključev, potrebnih 
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za izdelavo ločenih poslovnih izidov po dejavnostih družbe ter za njihovo preverjanje in 
oblikovanje. 
 
Spremembe in dopolnitve morajo biti razkrite v letnem poročilu. 
 

7. člen 
Pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Svet ustanoviteljev Komunale Tolmin d.o.o., 
uporablja pa se od 01.01.2019 dalje.  

 
8. člen 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za razmejitev stroškov in 
prihodkov skladno z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju 
različnih dejavnosti (ZPFOLERD) iz aprila 2011.  
 
 
 
 
 
5. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE 
 
 
 
Za potrebe izvajanja 24 urne dežurne službe, katera obsega 24 urno dežurstvo na domu, 
dejansko porabo časa pri izvajanju službe in prevozov na obdukcijo potrebujemo 0,7 
pogrebnega delavca. 
 

Dela in naloge Štev. del. Bruto/leto Dr.st.d./letno Prispevki/leto Skupaj/leto
pogrebni delavec 0,7 30.010,00 € 1.710,00 € 4.634,41 € 25.448,09 €
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6. IZRAČUN CENE STORITEV 24 URNE DEŽURNE SLUŽBE ZA LETO 2021 
 
 
           v € 

Znesek %

I. STROŠKI 79.061,98 100,0
1. Neposredni proizvajalni stroški 65.988,00 83,5

1.1. Neposredni stroški materiala 4.000,00 5,1

1.1.1. Stroški el. energije 300,00

1.1.2. Stroški pogonskega goriva 2.200,00

1.1.3. Drugi stroški materiala 1.500,00

1.2. Neposredni stroški storitev 36.500,00 46,2

1.2.1. Stroški stortev 33.000,00

1.2.2. Stroški prevoznih storitev 500,00

1.2.3. Stroški vzdrževanja 1.000,00

1.2.5. Stroški drugih storitev 2.000,00

1.3. Neposredni stroški dela 25.488,00 32,2

1.4. Drugi neposredni stroški

2. Posredni proizvajalni stroški 3.185,98 4,0

2.1. Posredni stroški materiala

2.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 3.185,98

2.3. Posredni stroški storitev

2.4. Posredni stroški dela

2.5. Drugi posredni proizvajalni stroški

3. Splošni nabavno - prodajni stroški 0,00 0,0
3.1. Stroški materiala 

3.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev

3.3. Stroški storitev

3.4. Stroški dela

3.5. Drudi splošno nabavno - prodajni stroški

4. Splošni upravni stroški 9.888,00 12,5
4.1. Stroški materiala 

4.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev

4.3. Stroški storitev

4.4. Stroški dela

4.5. Drugi splošno upravni stroški 9.888,00

5. Obresti zaradi financiranja opravljanja JS 0,0
6. Neposredni stroški prodaje 0,0
7. Drugi poslovni odhodki 0,0
8. Donos na vložena posl. potrebna sredstva 0,0

II. PRIHODKI IZ NASLOVA PREVOZOV NA OBDUKCIJO 48.072,00 100,0
1. Prihodki prevozov 16.622,00 34,58

2. Prihodki obdukcija 31.450,00 65,42

III. ZMANJŠANI STROŠKI IZVAJANJA (I.-II.) 30.989,98

IV. PORAČUN ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE 0

V. ZMANJŠANI STROŠKI IZVAJANJA S PORAČUNOM 30.989,98

VI. ŠTEVILO POKOJNIKOV 107

VII PRED. LASTNA CENA 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE 289,63

Stroški 2021
POSTAVKA

 
 


