
















































































 
Na podlagi Odloka o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, 
javno podjetje, d.o.o. (Uradni list RS, št. 55/2011), Slovenskih računovodskih standardov, 94. člena Pravilni-
ka o računovodstvu in finančnem poslovanju Komunale Kranj, d.o.o. ter 10. člena Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 
87/2012 in 109/2012) je skupščina Komunale Kranj, javnega podjetja, d.o.o., na svoji 32. seji, dne 21. 06. 
2018, sprejela 
 
 
 
PRAVILA  ZA RAZPOREJANJE  PRIHODKOV, ODHODKOV TER IZKAZOVANJE SREDSTEV 
IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH IN OBČINAH 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. (v nadaljevanju tudi Komunala) v svojih organizacijskih enotah 
opravlja dejavnosti gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: GJS) na območju občin ustano-
viteljic. Komunala opravlja tudi druge dejavnosti, zato je dolžna izkazovati ločene izkaze poslovnega izida po 
posameznih GJS in drugih dejavnostih. 
 
Komunala ima za vsako posamezno dejavnost GJS po občinah in za vsako drugo dejavnost oblikovano poslo-
vnoizidno mesto. Za dejavnosti, kjer je oblikovana enotna cena storitev in omrežnine, ima oblikovano skupno 
poslovnoizidno mesto. 
 
V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS), veljavnimi odloki in pravilniki o nalogah, ki se izvaja-
jo v okviru GJS ter veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb varstva okolja se izkaz poslovnega izida izdeluje ločeno za posamezna poslovnoizidna mes-
ta, kot je razvidno iz  PRILOGE 1 k tem pravilom. 
 
 

II. LOČENO RAČUNOVODSKO SPREMLJANJE POSAMEZNIH DEJAVNOSTI 
 

2. člen 
Za spremljanje prihodkov in odhodkov oziroma stroškov (v nadaljevanju: stroškov) po posameznih občinah 
ima Komunala izdelan šifrant stroškovnih mest, ki temelji na delitvi organizacijskih enot oziroma dejavnosti 
po posameznih občinah. Sestavljajo ga temeljna stroškovna mesta (posamezna dejavnost v posamezni obči-
ni) in splošna stroškovna mesta, kamor se evidentirajo stroški in prihodki, ki jih ob trenutku nastanka ni 
možno pripisati posamezni občini ali niti posamezni dejavnosti. 
 
Prihodke je mogoče z vidika dejavnosti in občin ločevati na neposredne in posredne (splošne). Večina pri-
hodkov je neposrednih, kar pomeni, da so doseženi s prodajo proizvodov in storitev v posamezni občini in so 
že na podlagi izvirnih knjigovodskih listin razporejeni in knjiženi po občinah. Pri poslovanju podjetja pa nasta-
ja tudi nekaj posrednih ali splošnih prihodkov (zlasti prihodki od financiranja in drugi - izredni prihodki). Ti se 
najprej pripišejo ustreznemu splošnemu stroškovnemu mestu, nato pa se razdelijo na dejavnosti oziroma 
občine v skladu z določenimi sodili. 
 
Tudi stroške z vidika dejavnosti in občin delimo na neposredne in splošne. Neposredni stroški so stroški 
temeljnih stroškovnih mest in so na določeno občino ali dejavnost razporejeni ob trenutku nastanka. Posred-
ni stroški so stroški splošnih stroškovnih mest, ki jih ob nastanku ni mogoče pripisati temeljnemu stroškov-
nemu mestu. Razdeliti jih je mogoče na posredne (splošne) proizvajalne stroške in druge splošne stroške 
nabave, uprave in prodaje. Pri razdelitvi stroškov po funkcionalnih skupinah kot stroške prodaje upoštevamo 
stroške v zvezi z obračunom komunalnih storitev.  
 



Poslovne izide po občinah ugotavljamo za dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja ter za druge dejavnosti, ki jih izvajamo v več občinah. Neposredni prihodki in neposredni stroški 
posamezne dejavnosti so samo tisti, ki jih je ob trenutku nastanka možno pripisati občini, na katero se nana-
šajo.  
 
Po uveljavitvi enotne cene izvajanja storitve in omrežnine oziroma cene javne infrastrukture v vseh občinah, 
se oblikuje skupno poslovnoizidno mesto za vse občine. 
 
Najemnina infrastrukture ima značaj neposrednih stroškov, saj je posamezni občini pripisana na podlagi 
pogodb o najemu infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe, dodatkov k pogodbam oziroma sez-
namu infrastrukturnih objektov. V primeru skupnih infrastrukturnih objektov za več občin je razdelitev dolo-
čena v seznamih infrastrukturnih objektov, ki so priloga pogodb o najemu infrastrukture ter Sporazumu o 
ureditvi lastništva, upravljanju, obnavljanju in vzdrževanju skupne gospodarske javne infrastrukture za oskr-
bo s pitno vodo. 
 
Izkazi poslovnega izida po dejavnostih in občinah vključujejo tudi interna razmerja (prihodke in stroške), ki 
jih organizacijske enote znotraj podjetja zaračunavajo za opravljene storitve in proizvedene proizvode.  
 

3. člen 
Upravo v podjetju predstavljajo organizacijske enote določene s Pravilnikom o notranji organizaciji in poslo-
vanju. 
 
Stroški in prihodki, ki jih spremljamo na stroškovnih mestih Uprave, se nanašajo na vse dejavnosti podjetja. 
Stroške in prihodke dejavnosti: stanovanja, počitniška dejavnost ter dela v okviru javnih pooblastil in dela po 
pooblastilu občin spremljamo ločeno in predstavljajo druge dejavnosti. Stroškov teh dejavnosti ne razpore-
jamo po drugih poslovnoizidnih mestih.  

 
 

III. SODILA IN KLJUČI ZA RAZPOREJANJE PRIHODKOV IN STROŠKOV PO DEJAVNOSTIH  
 
 

4. člen 
 
Posamezni dejavnosti se na podlagi sodil pripišejo tudi posredni (splošni) stroški. Izjema sta le dejavnost 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter dejavnost odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov, katerima se splošni stroški ne pripišejo, ampak se ti razporedijo na dejavnost zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 
odpada. 
 

5. člen 
 
Sodila so merila oz. kriteriji na podlagi katerih se posredni (splošni) stroški in nekateri prihodki pripisujejo 
posamezni dejavnosti oziroma občini. 
 
Za delitev posrednih (splošnih) proizvajalnih stroškov znotraj poslovnih enot po občinah se uporabljajo nas-
lednja sodila: 
 za posredne proizvajalne stroške dela in z delom povezane stroške – opravljene delovne ure,  
 za posredne proizvajalne stroške amortizacije in s stroji povezane stroške – opravljene strojne ure, 
 za druge posredne proizvajalne stroške – količine opravljenih storitev ali prihodki od prodaje. 
 
 
Sodilo količina opravljenih storitev se uporablja v primeru razporejanja splošnih proizvajalnih stroškov po      
občinah za stroške odvajanja komunalnih in industrijskih odpadnih voda v posamezni občini – sodilo predsta-
vlja zaračunana količina komunalnih in industrijskih voda, 
 
Za delitev stroškov katastra se upošteva kriterij nabavne vrednosti infrastrukture za posamezno dejavnost v 
posamezni občini.  
 
 
 



6. člen 
Splošne odhodke in prihodke Uprave na posamezne dejavnosti razporejamo po sodilu proizvajalnih stroškov 
(neposrednih in splošnih) razen pri dejavnostih:  
 

 Vzdrževanje cest, poti ipd. za pravne in fizične osebe po naročilu,  
 Vzdrževanje zaprtega odlagališča Tenetiše,  
 Odvoz odpadkov po naročilu, 
 Storitve odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda za trg, 
 Storitve povezane z greznicami in MKČN za trg,  
 Obnove vodovodov in Hidrantno omrežje,  
 Vodovodne storitve za pravne in fizične osebe za trg, 

 
kjer se kot sodilo uporabljajo proizvajalni stroški dela. 
 
Med proizvajalne stroške ne štejemo stroškov najemnine infrastrukture. 
 

7. člen 
Ključi so deleži odhodkov ali prihodkov, ki odpadejo na posamezno poslovnoizidno mesto na podlagi opredel-
jenih sodil.  
 
Ključi se izračunavajo avtomatično iz podatkov obdobja, za katerega se ugotavlja poslovni izid po dejavnos-
tih in občinah. 
 
Ključi so izraženi v odstotkih. 
 

8. člen 
Za določene vrste stroškov storitev se uporabljajo sodila in ključi navedeni v PRILOGI 2 teh pravil. 
 
 

IV. IZKAZOVANJE  SREDSTEV IN VIROV SREDSTEV JAVNEGA PODJETJA 
 

9. člen 
Komunala naložbene nepremičnine, neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva izkazuje po 
stroškovnih mestih.  
 
Druga sredstva in viri sredstev niso razporejeni na posamezna stroškovna mesta.  
 

10. člen 
Za zunanje poslovno poročanje izdeluje Komunala računovodske izkaze: bilanca stanja, izkaz poslovnega 
izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala, izkaz celotnega vseobsegajočega donosa za podjetje kot 
celoto.   
 
 
 

V. KONČNE DOLOČBE 
 

11. člen 
Spremembe pravil začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme skupščina javnega podjetja. Uporabljajo pa se od 1. 
7. 2018.  
 

12. člen 
Spremembe in dopolnitve pravil morajo biti razkrite v letnem poročilu.  
 
 
 
         Katarina Blažič 
         Predsednica skupščine  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA 1 

Poslovnoizidna mesta za dejavnosti obveznih občinskih GJS varstva okolja: 

- Oskrba s pitno vodo 
- Odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda 
- Čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda  
- Storitve povezane z greznicami in malih komunalnih čistilnih naprav 
- Obdelava komunalnih odpadkov (drug izvajalec) 
- Odlaganje komunalnih odpadkov (drug izvajalec) 
- Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 

o Redni odvoz ostankov mešanih komunalnih odpadkov 
o Zbiranje in odvoz odpadne embalaže 
o Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov 
o Zbiranje nevarnih odpadkov 
o Kosovni odvoz odpadkov 
o Delovanje zbirnih centrov 

Poslovnoizidna mesta za ostale dejavnosti GJS 

- Vzdrževanje cest 
- Vzdrževanje javne snage 
- Upravljanje tržnice 
- Pogrebne storitve 
- Vzdrževanje pokopališč 
- Odstranitev nepravilno parkiranih vozil 
- Upravljanje in vzdrževanje javnih parkirišč 

 
Poslovnoizidna mesta drugih dejavnosti: 

- Obnove vodovodov 
- Vodovodne storitve za pravne in fizične oseba po naročilu 
- Odvoz odpadkov po naročilu 
- Vzdrževanje cest, poti, ipd. za pravne in fizične osebe po naročilu 
- Mala hidroelektrarna 
- Počitniške kapacitete 
- Stanovanja 
- Vzdrževanje zaprtega odlagališča Tenetiše 
- Tenetiše-nadzor 
- Dela po pooblastilu občin 
- Dela v okviru javnih pooblastil 

 
  



 
 
 
 
 

 

SODILA ZA RAZDELITEV STROŠKOV NA SM PRILOGA 2
Veljavnost: 1.1.2018

vrsta storitve SM ključ sodilo

1. Dogovorjeni deleži med enotami
vzdrževanje in servisiranje ogrevalnih naprav 143050 25,00

143060 25,00
810101 25,00
452101 25,00

najemnina infrastrukture pogrebne in pokopališke dejavnosti 452110 46,00
450000 54,00

električna energija za odj.mesto ČN 810101 95,00 odjemno mesto ČN (št. 197403) se deli z ZC Zarica (ocena porabe za ZC Zarica)
322101 5,00

električna energija za odj.mesto črpališče Spodnja Bela - Preddvor 820608 50,00 odj.mesto črpališče Spodnja Bela - Preddvor (št. 310300) se deli na ČP1B in ČP2B 
820609 50,00

2.  Deleži za magistralne vodovode (MV)
vse vrste stroškov za MV 1- 15, MV 17 921xxx deleži določeni v delilniku,izdan julija 2001 od vodje Sektorja Vodovod

3. Deleži za skupni vodovodni sistem Krvavec
vse vrste stroškov za MV 16,18 ter VK3 - 5 921xxx pogodba o upravljanju vodooskrbnega sistema Krvavec 30.12.2009-

glede na količino porabljene vode v mesecu po občinah

4. Skupni računi - podatki za posamezno SM razvidni iz prilog računa (dobavnice, specifikacije, zbirniki, delovni nalogi..)
praznenje greznic 823xxx št.opravljenih storitev po občinah
čiščenje greznic 823xxx št.opravljenih storitev po občinah
čiščenje poslovnih prostorov enote podjetja površina/pogostost čiščenja 
prevzem nevarnih odpadkov (olja, kisline, topila,…) 346xxx specifikacija dobavitelja po ZC 
prevzem mešanih in bioloških odpadkov 32,34,45,43 po dejavnostih
varovanje enote podjetja objekt varovanja določen s pogodbo/naročilnico, vezano na enoto mesec/št.obhodov
vzdrževanje vodovodnega omrežja 921xxx DN opravljenih del po občinah
menjava prevmatik, nad.deli, gorivo, vzdrževanje, servisiranje, vinjete vozila specifikacija po registrskih št. vozil
najem sistema za sledenje št.vozil -priloga  po SM
objava oglasov glede na vsebino objave po dejavnostih
telefonske storitve SM uporabnika (delavec,objekt) specifikacija stroška / številka mobilnega telefona
najemnina infrastrukturnih objektov SEKTOR ODPADKI 341xxx,340xxx,322xxx, podlaga obračunana AM po dejavnostih za SEKTOR ODPADKI
zdravstveni pregledi, izobraževanja, delovna enota delavec
izvedba tehnično ekonomske optimizacije vodovodnega omrežja 921x03 prodana pitna voda v preteklem letu po občinah
upravljanje s parkirišči: glede na uporabo storitev - po sklepu kolegija 

delilnik Ceklin Denisa


