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1.1.1.1. PRAVNE PODLAGE, NAMEN IN IZHODIŠČA ZA IZDELAVO ELABORATAPRAVNE PODLAGE, NAMEN IN IZHODIŠČA ZA IZDELAVO ELABORATAPRAVNE PODLAGE, NAMEN IN IZHODIŠČA ZA IZDELAVO ELABORATAPRAVNE PODLAGE, NAMEN IN IZHODIŠČA ZA IZDELAVO ELABORATA    

    

1.1.1.1.1.1.1.1. Pravne podlage za izdelavo elaborataPravne podlage za izdelavo elaborataPravne podlage za izdelavo elaborataPravne podlage za izdelavo elaborata    

    

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe 24-

urne dežurne pogrebne službe (v nadaljevanju: 24-urna dežurna služba), ki s izvaja v okviru 

pogrebne dejavnosti na območju občine Domžale, Mengeš, Trzin in Moravče, je izdelan v 

skladu z: 

• Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe  (Uradni list RS, št. 

5/18, v nadaljevanju: Uredba),  

• Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016, v 

nadaljevanju: ZPPDej), 

• Odlokom o pokopališkem redu v občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 

08/2017),  

• Odlokom o pokopališkem redu v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 

6/18), 

• Odlokom o pokopališkem redu v občini Trzin (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 

10/18) in 

• Odlokom o pokopališkem redu v občini Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 

13/18). 

    

1.2.1.2.1.2.1.2. Namen izdelave elaborataNamen izdelave elaborataNamen izdelave elaborataNamen izdelave elaborata    

 

Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja predračunske cene izvajanja storitve 24-urne 

dežurne službe, ki se predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu.  

 

Za Prodnik je za potrjevanje cen storitev gospodarskih javnih služb, v skladu z 8. členom 

Odloka o Javnem komunalnem podjetju Prodnik d.o.o., pristojna skupščina družbe. Po 

potrditvi cen storitev GJS na skupščini, pa morajo pristojni občinski organi v posamezni občini 

določiti potrjeno ceno posamezne javne službe, izvajalec pa oblikuje in na svojih spletnih 

straneh in na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno. 

 

1.3.1.3.1.3.1.3. Izhodišča za oblikovanje Izhodišča za oblikovanje Izhodišča za oblikovanje Izhodišča za oblikovanje cen cen cen cen     

 

• Pri oblikovanju cene storitve 24-urne dežurne službe se upoštevajo standardi in 

normativi v skladu z državnimi in občinskimi predpisi. 

• V kolikor izvajalec javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, mora zagotoviti ločeno 

spremljanje javne službe in tržne dejavnosti. 
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• Pri oblikovanju predračunske cene se upoštevajo načrtovane količine opravljenih 

storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje. V predloženem 

elaboratu se šteje za prihodnje obdobje leto 2019. 

• Pri določitvi obsega poslovno potrebnih osnovnih sredstev, ki se uporabljajo za 

opravljanje javne službe, in števila zaposlenih, potrebnih za nemoteno izvajanja 

storitev 24-urne dežurne službe, se upošteva povprečno mesečno število umrlih in 

povprečno mesečno število prevozov na obdukcijo v preteklem letu na območju občine 

ter geografske, poselitvene in druge značilnosti, ki pomembno vplivajo na izvajanje 

javne službe. 

• Donos na vložena poslovna potrebna osnovna sredstva je v skladu z Družbeno 

pogodbo 5% od nabavne vrednosti osnovnih sredstev. 

• Cena storitve 24-urne dežurne službe je enotna na celotnem območju izvajanja 24-

urne dežurne službe. 

 

Ker gre za prvo oblikovanje cene storitve 24-urne dežurne službe, so v vsebini elaborata 

obravnavane samo tiste točke 9. člena Uredbe, ki se nanašajo na prihodnje obračunsko 

obdobje. 

 

1.4.1.4.1.4.1.4. Sestava ceneSestava ceneSestava ceneSestava cene    

    

Med upravičene stroške opravljanja storitve 24-urne dežurne službe se lahko vštevajo le 

stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem te storitve, in vključujejo naslednje:    

• neposredne proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, dela in 

amortizacijo poslovno potrebnih osnovnih sredstev in druge neposredne stroške, 

• posredne proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, dela in 

amortizacijo poslovno potrebnih osnovnih sredstev in druge posredne stroške, 

• splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, dela in 

amortizacijo poslovno potrebnih osnovnih sredstev in druge splošne nabavno-

prodajne stroške, 

• splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, dela in amortizacijo 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev in druge splošne upravne stroške, 

• obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, 

• druge poslovne odhodke in 

• donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva. 

Globe, reprezentance, sponzorstva in donacij, ki jih plača izvajalec službe niso upravičen del 

stroškov pri izračunu cene storitev 24-urne dežurne službe. 

Cena storitve 24-urne dežurne službe se oblikujejo na pokojnika in izračuna tako, da se od 

skupnih stroškov izvajanja javne službe odštejejo prihodki od storitev povezanih s prevozom 

na obdukcijo, odvzem organov oziroma drugimi postopki na pokojniku. 
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2.2.2.2. OPIS DEJAVNOSTI IN OPIS DEJAVNOSTI IN OPIS DEJAVNOSTI IN OPIS DEJAVNOSTI IN NAČIN IZVAJANJA STORITNAČIN IZVAJANJA STORITNAČIN IZVAJANJA STORITNAČIN IZVAJANJA STORITVEVEVEVE    24242424----URNE DEŽURNE URNE DEŽURNE URNE DEŽURNE URNE DEŽURNE POGREBNE POGREBNE POGREBNE POGREBNE 

SLUŽBESLUŽBESLUŽBESLUŽBE    

    

Prodnik je v skladu z veljavnimi odloki o pokopališkem redu v občinah Domžale, Mengeš, Trzin 

in Moravče določen kot izvajalec storitve 24-urne dežurne službe.  

 

24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca 

javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma 

drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno 

z uporabo le-teh. 

 

Izvajalec 24-urne dežurne službe mora zagotoviti: 

• da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, 

dejavnost vpisano v ustanovitveni akt; 

• da ima zaposleni najmanj dve osebi; 

• da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v 

te namene; 

• da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika; 

• da ima najmanj eno transportno krsto; 

• da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki 

pri ravnanju s pokojniki. 

 

Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge 

splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe. 

 

Izvajalec 24-urne dežurne službe mora izpolnjevati zakonske obveze in ravnati v skladu s 

pokopališkim redom in drugimi predpisi občine ter zagotavljati stalno pripravljenost in 

odzivnost pri njem zaposlenih delavcev izven polnega delovnega časa v obliki stalne 

pripravljenosti delavcev na domu. 

 

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. izpolnjuje vse zakonske zahteve za izvajanje 24-

urne dežurne pogrebne službe. Službo izvajamo s pogodbenim izvajalcem.  Prostor za delo s 

pokojnikom in hladilni prostor je urejen pri istem pogodbenem izvajalcu, ki razpolaga tudi s 

transportno krsto in posebnim vozilom za prevoz pokojnikov. 
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3.3.3.3. OBVEZNE SESTAVINE OBVEZNE SESTAVINE OBVEZNE SESTAVINE OBVEZNE SESTAVINE ELABORATA ELABORATA ELABORATA ELABORATA V SV SV SV SKLADU S KLADU S KLADU S KLADU S 9. ČLEN9. ČLEN9. ČLEN9. ČLENOM UREDBE OM UREDBE OM UREDBE OM UREDBE     

    

3.1.3.1.3.1.3.1. Predračunska Predračunska Predračunska Predračunska količina količina količina količina izvajanjaizvajanjaizvajanjaizvajanja    storitstoritstoritstoritveveveve    za za za za prihodnjeprihodnjeprihodnjeprihodnje    obračunsko obdobjeobračunsko obdobjeobračunsko obdobjeobračunsko obdobje    

 

Predračunska količina opravljene storitve je podatek o načrtovani oziroma predvideni količini 

opravljenih storitev, izražena s številom pokojnikov in je za leto 2019 ocenjena na podlagi tri 

letnega povprečja števila pokojnikov v občinah Domžale, Mengeš, Trzin in Moravče. 

 

Leto 2016 2017 2018 Povprečje Ocena 2019
Število pokojnikov 167 183 149 166,333 166     

    

    

3.2.3.2.3.2.3.2. Predračunski Predračunski Predračunski Predračunski stroški izvajanja storitstroški izvajanja storitstroški izvajanja storitstroški izvajanja storitveveveve    za prihodnjeza prihodnjeza prihodnjeza prihodnje    obračunsko obdobjeobračunsko obdobjeobračunsko obdobjeobračunsko obdobje    

 

Predračunski stroški za izvajanje storitve 24-urne dežurne službe so izračunani na podlagi 

ocen stroškov posameznih aktivnosti potrebnih za izvedbo te storitve.   

    

    

OpisOpisOpisOpis v €v €v €v €

NEPOSREDNI STROŠKINEPOSREDNI STROŠKINEPOSREDNI STROŠKINEPOSREDNI STROŠKI 35.47335.47335.47335.473
Neposredni stroški materialaNeposredni stroški materialaNeposredni stroški materialaNeposredni stroški materiala 0000
Neposredni stroški storitevNeposredni stroški storitevNeposredni stroški storitevNeposredni stroški storitev 35.47335.47335.47335.473
Stroški pri opravljanju storitev 35.473
Neposredni stroški delaNeposredni stroški delaNeposredni stroški delaNeposredni stroški dela 0000
AmortizacijaAmortizacijaAmortizacijaAmortizacija 0000
Drugi neposredni stroškiDrugi neposredni stroškiDrugi neposredni stroškiDrugi neposredni stroški 0000

SPLOŠNI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKISPLOŠNI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKISPLOŠNI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKISPLOŠNI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 2.8792.8792.8792.879
Posredni stroški materiala 167
Posredni stroški storitev 382
Stroški dela 2.202
Stroški amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev 128

SPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKISPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKISPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKISPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKI 106106106106
Stroški materiala 2
Stroški storitev 54
Stroški dela 45
Stroški amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev 5

SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKISPLOŠNI UPRAVNI STROŠKISPLOŠNI UPRAVNI STROŠKISPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 299299299299
Stroški materiala 6
Stroški storitev 51
Stroški dela 231
Stroški amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev 11

DRUGI POSLOVNI ODHODKIDRUGI POSLOVNI ODHODKIDRUGI POSLOVNI ODHODKIDRUGI POSLOVNI ODHODKI 11111111

DONOSDONOSDONOSDONOS 106106106106

SKUPAJ STROŠKI 24-URNE DEŽURNE SLUŽBESKUPAJ STROŠKI 24-URNE DEŽURNE SLUŽBESKUPAJ STROŠKI 24-URNE DEŽURNE SLUŽBESKUPAJ STROŠKI 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE 38.87438.87438.87438.874

PRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE 24-URNE DEŽURNE SLUŽBEPRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE 24-URNE DEŽURNE SLUŽBEPRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE 24-URNE DEŽURNE SLUŽBEPRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE 7.5007.5007.5007.500

ZMANJŠANI STROŠKI 24-URNE DEŽURNE SLUŽBEZMANJŠANI STROŠKI 24-URNE DEŽURNE SLUŽBEZMANJŠANI STROŠKI 24-URNE DEŽURNE SLUŽBEZMANJŠANI STROŠKI 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE 31.37431.37431.37431.374
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3.3.3.3.3.3.3.3. Količinski in vrednostni oKoličinski in vrednostni oKoličinski in vrednostni oKoličinski in vrednostni obseg bseg bseg bseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje 

storitstoritstoritstoritveveveve    za za za za prihodnje obračunskoprihodnje obračunskoprihodnje obračunskoprihodnje obračunsko    obdobjeobdobjeobdobjeobdobje::::    

 

Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe poseduje 

oz. ima zagotovljena naš pogodbeni podizvajalec. V tabeli je prikazan obseg poslovno 

potrebnih osnovnih sredstev, ki se neposredno uporabljajo za izvajanje 24-urne dežurne 

službe in jih poseduje pogodben podizvajalec, za ta osnovna sredstva ni opredeljen vrednostni 

obseg ampak samo količinski. 

 

Načrtovani obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev: 

Naziv osnovnega sredstva količina 

Specializirano pogrebno vozilo 2 

Transportna krsta 3 

Hladilna komora-transportna 1 

Hladilna komora-najem na Žalah 4 

 

Nabavna vrednost osnovnih sredstev, ki se posredno uporabljajo za izvajanje 24-urne dežurne 

službe in na podlagi sodil odpade na izvajanje te službe znaša 2.120 EUR. 

 

 

3.4.3.4.3.4.3.4. Prikaz razdelitve splošnih stroškov za prihodnje obračunsko obdobjePrikaz razdelitve splošnih stroškov za prihodnje obračunsko obdobjePrikaz razdelitve splošnih stroškov za prihodnje obračunsko obdobjePrikaz razdelitve splošnih stroškov za prihodnje obračunsko obdobje    

    

Vsi prihodki in odhodki 24-urne dežurne službe se evidentirajo v skladu s računovodskimi 

standardi. Prodnik poleg dejavnosti gospodarskih javnih služb opravlja tudi ostale storitve. Pri 

tem za vse vrste dejavnosti ločeno spremlja stroške in prihodke ter jih evidentira po 

posameznih stroškovnih mestih. Sodila za razporejanje splošnih stroškov in prihodkov na 

javni in nejavni del ter v javnem delu med posamezne javne službe za vsako posamezno 

poslovno leto temeljijo na določilih notranjega akta družbe »Organizacija računovodskega 

informacijskega sistema za potrebe sestavljanja načrta poslovanja, obračunov  in ZR«, ki ga 

za vsako posamezno poslovno leto skupaj z Načrtom poslovanja za isto poslovno leto 

obravnava in potrdi Skupščina družbe.  

 

V nadaljevanju so prikazana sodila za razdelitev splošnih stroškov, ki se nanašajo na storitev 

24-urne dežurne službe v prihodnjem obračunskem obdobju. Ker je pogrebna in pokopališka 

dejavnost, katere del je tudi 24-urna dežurna služba, organizacijsko del sektorja kanalizacija, 

so v nadaljevanju najprej prikazani deleži, ki pri delitvi stroškov odpadejo na sektor 

kanalizacija, nato pa še delež ki iz sektorja kanalizacija odpade na pogrebno in pokopališko 

dejavnost in nato na dejavnost 24-urne dežurne službe. 

 

3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.4.1. Razporejanje splošnih stroškov skupnih delov in napravRazporejanje splošnih stroškov skupnih delov in napravRazporejanje splošnih stroškov skupnih delov in napravRazporejanje splošnih stroškov skupnih delov in naprav    

 

Prodnik knjiži na splošna stroškovna mesta skupnih delov in naprav tiste stroške in prihodke, 

ki se nanašajo tako na osnovne dejavnosti kot na splošne dejavnosti. Stroški in prihodki s teh 
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stroškovnih mest se najprej po različnih sodilih delijo na splošna stroškovna mesta strokovnih 

služb in splošna stroškovna mesta osnovnih dejavnosti.  

 

Sodilo za razporejanje skupnih nerazporejenih stroškovskupnih nerazporejenih stroškovskupnih nerazporejenih stroškovskupnih nerazporejenih stroškov (to so tisti stroški in prihodki, ki so 

skupni za celotno družbo in jih ni mogoče razporediti na nobeno drugo stroškovno mesto) na 

posamezne osnovne organizacijske enote, je število odjemnih mest v posamezni enoti. 

 

Opis 2019 

Kanalizacija (SM 2000) 28,64% 

 

Sodilo za razporejanje skupnih nerazporejenih stroškov, ki se nanašajo na število zaposlenihskupnih nerazporejenih stroškov, ki se nanašajo na število zaposlenihskupnih nerazporejenih stroškov, ki se nanašajo na število zaposlenihskupnih nerazporejenih stroškov, ki se nanašajo na število zaposlenih 

(npr. stroški varstva pri delu),  je  število zaposlenih v posamezni organizacijski enoti. 

 

Opis 2019 

Kanalizacija (SM 2000) 12,50% 

   

Sodilo za razporejanje stroškov poslovne stavbestroškov poslovne stavbestroškov poslovne stavbestroškov poslovne stavbe kot so: varovanje, čiščenje, električna 

energija, komunalne storitve, zavarovanje, je površina stavbe, ki jo uporablja posamezna 

organizacijska enota. 

 

 

Opis 2019 

Kanalizacija (SM 2000) 7,59% 

 

Sodilo za razporejanje    stroškov vzdrževanja GIS stroškov vzdrževanja GIS stroškov vzdrževanja GIS stroškov vzdrževanja GIS informacijskega sistemainformacijskega sistemainformacijskega sistemainformacijskega sistema je število 

uporabnikov GIS informacijskega sistema iz posamezne organizacijske enote. 

 

Opis 2019 

Kanalizacija (SM 2000) 17,18% 

 

Sodilo za razporejanje stroškov vzdrževanja integriranega informacijskega sistemastroškov vzdrževanja integriranega informacijskega sistemastroškov vzdrževanja integriranega informacijskega sistemastroškov vzdrževanja integriranega informacijskega sistema je število 

uporabnikov tega sistema iz posamezne organizacijske enote. 

 

Opis 2019 

Kanalizacija (SM 2000) 10,52% 

 

Sodilo za razporejanje stroškov vzdrževanja skupne računalniške opremestroškov vzdrževanja skupne računalniške opremestroškov vzdrževanja skupne računalniške opremestroškov vzdrževanja skupne računalniške opreme je število delovnih 

postaj, ki se uporabljajo v posamezni organizacijski enoti. 

 

Opis 2019 

Kanalizacija (SM 2000) 7,77% 
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3.4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2. Razporejanje splošnih stroškov strokovnih službRazporejanje splošnih stroškov strokovnih službRazporejanje splošnih stroškov strokovnih službRazporejanje splošnih stroškov strokovnih služb    

 

Na splošnih stroškovnih mestih strokovnih služb se zbirajo stroški uprave, tehnično 

investicijskega sektorja, sektorja za pravne in kadrovske zadeve, gospodarsko finančnega 

sektorja in skladišča. 

 

Najprej se na posamezna stroškovna mesta strokovnih služb v ustreznih deležih porazdelijo 

stroški skupnih delov in naprav,  med katerimi največji delež predstavljajo stroški ogrevanja, 

električne energije, varovanja, čiščenja poslovnih prostorov, komunalnih storitev, zavarovanja, 

varstva pri delu in amortizacije poslovne stavbe. 

 

V nadaljevanju so prikazana sodila za razdelitev splošnih stroškov strokovnih služb na 

posamezne osnovne dejavnosti, ki temeljijo na vzročno-posledični zvezi med stroški 

strokovnih služb in posameznimi organizacijskimi enotami, ki izvajajo osnovne dejavnosti. 

 

Za razporejanje  stroškov  upraveupraveupraveuprave (SM 4000), se uporablja sodilo števila odjemnih mest v 

posamezni osnovni organizacijski enoti. 

 

Opis 2019 

Kanalizacija (SM 2000) 28,64% 

    

Sektor za pravne in kadrovske zadeveSektor za pravne in kadrovske zadeveSektor za pravne in kadrovske zadeveSektor za pravne in kadrovske zadeve je razdeljen na podorganizacijski enoti: 

- Sektor za pravne in kadrovske zadeve – splošno (SM 40020) 

- Sektor za pravne in kadrovske zadeve – Služba za odnose z javnostjo (SM 40021) 

 

Sodilo za razporejanje stroškov stroškovnega mesta    Sektor za pravne in kadrovske zadeveSektor za pravne in kadrovske zadeveSektor za pravne in kadrovske zadeveSektor za pravne in kadrovske zadeve----

splošno splošno splošno splošno (SM 40020) na osnovne organizacijske enote upošteva na podlagi ocene funkcije dela 

tega sektorja 30% stroškov, ki se delijo po ključu števila zaposlenih v posamezni organizacijski 

enoti in 70% stroškov, ki se delijo na podlagi števila odjemnih mest posamezne osnovne 

organizacijske enote. 

 

Opis 2019 

Kanalizacija (SM 2000) 25,34% 

 

Sodilo za razporejanje  stroškov  stroškovnega mesta Služba za odnose z javnostjoSlužba za odnose z javnostjoSlužba za odnose z javnostjoSlužba za odnose z javnostjo (SM 

40021) je število odjemnih mest v posamezni osnovni organizacijski enoti. 

 

Opis 2019 

Kanalizacija (SM 2000) 28,64% 

   

Gospodarsko finančni sektorGospodarsko finančni sektorGospodarsko finančni sektorGospodarsko finančni sektor je razdeljen na tri podorganizacijske enote: 

-GFS-splošno (SM 40030) 

-GFS-knjigovodstvo (SM 40031) 

-GFS-obračun komunalnih storitev (SM 40032). 
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Sodilo za razporejanje stroškov stroškovnega mesta GFSGFSGFSGFS----splošnosplošnosplošnosplošno (SM 40030) je število 

odjemnih mest posamezne osnovne organizacijske enote. 

  

Opis 2019 

Kanalizacija (SM 2000) 28,64% 

 

Sodilo za razporejanje stroškov stroškovnega mesta GFSGFSGFSGFS----knjigovodstvoknjigovodstvoknjigovodstvoknjigovodstvo (SM 40031) izhaja iz 

evidentiranega opravljenega dela za posamezno osnovno organizacijsko enoto.  

 

Opis 2019 

Kanalizacija (SM 2000) 17,87% 

 

Sodilo za razporejanje stroškov stroškovnega mesta GFSGFSGFSGFS----obračun komunalnih storitevobračun komunalnih storitevobračun komunalnih storitevobračun komunalnih storitev (SM 

40032) je število odjemnih mest posamezne osnovne organizacijske enote ter odjemnih mest, 

ki se nanašajo na zaračunavanje komunalnih storitev za račun drugih (ostale storitve):  

 

Opis 2019 

Kanalizacija (SM 2000) 22,99% 

    

Sodilo za razporejanje stroškov stroškovnega mesta SkladiščeSkladiščeSkladiščeSkladišče (SM 4009) na splošno 

stroškovno mesto posamezne organizacijske enote osnovne dejavnosti (SM 1000, SM 2000 in 

SM 3000 izhaja iz evidentiranega opravljenega dela za posamezno osnovno dejavnost. 

 

Opis 2019 

Kanalizacija (SM 2000) 4,91% 

 

 

3.4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.3. Razporejanje Razporejanje Razporejanje Razporejanje stroškov splošnih stroškovnih mest osnovnih dejavnostistroškov splošnih stroškovnih mest osnovnih dejavnostistroškov splošnih stroškovnih mest osnovnih dejavnostistroškov splošnih stroškovnih mest osnovnih dejavnosti    

  

Na splošnih stroškovnih mestih osnovnih dejavnosti so razporejeni tisti stroški, ki jih ne 

moremo prisoditi neposredno na temeljna stroškovna mesta, to so stroški povezani z 

vodstvom posameznega sektorja, stroški povezani z osnovnimi sredstvi sektorja, prisojeni 

stroški skupnih delov in naprav ter prisojeni stroški iz splošnih stroškovnih mest strokovnih 

služb. Splošna stroškovna mesta osnovnih dejavnosti so: 

 

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov organizacijske enote Sektor kanalizacijaSektor kanalizacijaSektor kanalizacijaSektor kanalizacija (SM 2000) 

je število odjemnih mest posamezne dejavnosti, ki se izvaja v okviru organizacijske enote 

sektorja kanalizacija. 

 

Opis 2019 

Pogrebna in pokopališka dejavnost (SM 6000) 4,03% 
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Sodilo za razporejanje deleža skupnih stroškov pogrebne in pokopališke dejavnostipogrebne in pokopališke dejavnostipogrebne in pokopališke dejavnostipogrebne in pokopališke dejavnosti  (SM 6000) 

je količina opravljene storitve v posamezni dejavnosti. 

 

Opis 2019 

Pogrebna in pokopališka dejavnost – 24-urna 

dežurna služba 

  5,04% 

 
 

 

3.5.3.5.3.5.3.5. Količina opravljenih storitev in prihodki ustvarjeni s z opravljanjem prevozov na Količina opravljenih storitev in prihodki ustvarjeni s z opravljanjem prevozov na Količina opravljenih storitev in prihodki ustvarjeni s z opravljanjem prevozov na Količina opravljenih storitev in prihodki ustvarjeni s z opravljanjem prevozov na 

obdukcijo, odvzem organov oziroma drugimi postopki na pokojniku za obdukcijo, odvzem organov oziroma drugimi postopki na pokojniku za obdukcijo, odvzem organov oziroma drugimi postopki na pokojniku za obdukcijo, odvzem organov oziroma drugimi postopki na pokojniku za prihodnje prihodnje prihodnje prihodnje 

obračunsko obdobjeobračunsko obdobjeobračunsko obdobjeobračunsko obdobje    

    

V prihodnjem obračunskem obdobju predvidevamo 30 prevozov na obdukcijo in 0 prevozov 

na odvzem organov oziroma drugih postopkov na pokojniku po povprečni ceni 250,00 EUR, 

kar znaša 7.500,00 EUR prihodkov. 

    

    

3.6.3.6.3.6.3.6. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje preteklo in prihodnje preteklo in prihodnje preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobjeobračunsko obdobjeobračunsko obdobjeobračunsko obdobje    

    

V Družbeni pogodbi je določeno, da mora cena izvajanja storitve posamezne javne službe 

pokrivati poleg vseh stroškov izvajanja še donos v višini 5% od nabavne vrednosti poslovno 

potrebnih osnovnih sredstev, ki so potrebna za izvajanje posamezne gospodarske javne 

službe.  

 

Osnovna sredstva se lahko uporabljajo tudi za druge dejavnosti, zato je donos na poslovno 

potrebna sredstva izračunan glede na uporabo teh sredstev v posamezni dejavnosti v 

posameznem letu. Ker se za neposredno izvajanje dejavnosti 24-urne dežurne službe 

uporabljajo osnovna sredstva podizvajalca, je donos izračunan samo od vrednosti osnovnih 

sredstev, ki se posredno uporabljajo za izvajanje te službe in na podlagi sodil odpadejo na 

24-urno dežurno službo. 

    

Opis Prihodnje 

obračunsko obdobje 

Vrednost OS uporabljena v dejavnosti 2.120 € 

Odstotek donosa 5% 

Znesek donosa 106 € 
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3.7.3.7.3.7.3.7. Število zaposlenih za izvajanje storitŠtevilo zaposlenih za izvajanje storitŠtevilo zaposlenih za izvajanje storitŠtevilo zaposlenih za izvajanje storitveveveve    za za za za prihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobje    

    

V prihodnjem obračunskem obdobju bosta ves čas dva zaposlena (voznik in spremljevalec) 

zagotavljala nemoteno izvajanje 24-urne dežurne službe, ki jih zagotavlja podizvajalec.  

 

V spodnji tabeli so navedeni zaposleni, ki so deloma ali v celoti  vključeni v izvajanje storitve 

24-urne dežurne službe. V številu zaposlenih je upoštevan delež zaposlenega, ki neposredno 

oziroma posredno sodeluje v procesu izvajanja te storitve. 

 

Opis Prihodnje 

obračunsko obdobje 

Neposredno zaposleni*  2,00 

Posredno zaposleni  0,10 

Skupaj zaposleni 2,10 
*med neposredno zaposlenimi so upoštevani zaposleni podizvajalca, ki izvajajo 24-dežurno službo 

 

 

3.8.3.8.3.8.3.8. Izračun predračunske cene storitIzračun predračunske cene storitIzračun predračunske cene storitIzračun predračunske cene storitveveveve    za za za za prihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobje    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Predračunska cena 24-urne dežurne službePredračunska cena 24-urne dežurne službePredračunska cena 24-urne dežurne službePredračunska cena 24-urne dežurne službe

Skupaj stroški 24-urne dežurne službe v EUR 38.874

Količina opravljene storitve v številu pokojnikov 166

Lastna cena 24-urne dežurne službe v EUR/pokojnika 234,18

Prihodki, ki znižujejo lastno ceno 24-urne dežurne službe v EUR 7.500

Znižani stroški 24-urne dežurne službe v EUR 31.374

Predračunska cena 24-urne dežurne službe v EUR/pokojnikaPredračunska cena 24-urne dežurne službe v EUR/pokojnikaPredračunska cena 24-urne dežurne službe v EUR/pokojnikaPredračunska cena 24-urne dežurne službe v EUR/pokojnika 189,00189,00189,00189,00
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3.9.3.9.3.9.3.9. Prikaz sodil za razporejanje prihodkov in odhodkov na posamezne gospodarske Prikaz sodil za razporejanje prihodkov in odhodkov na posamezne gospodarske Prikaz sodil za razporejanje prihodkov in odhodkov na posamezne gospodarske Prikaz sodil za razporejanje prihodkov in odhodkov na posamezne gospodarske 

javne službe in druge dejavnosti in po občinahjavne službe in druge dejavnosti in po občinahjavne službe in druge dejavnosti in po občinahjavne službe in druge dejavnosti in po občinah    

    

3.9.1.3.9.1.3.9.1.3.9.1. Organizacijska Organizacijska Organizacijska Organizacijska struktura podjetjastruktura podjetjastruktura podjetjastruktura podjetja    

    

Podjetje Prodnik d. o. o. razdeljeno na 7 organizacijskih enot, od katerih tri izvajajo osnovne 

dejavnosti (sektor vodovod, sektor kanalizacija, sektor ravnanje z odpadki), ena organizacijska 

enota izvaja podporne dejavnosti (tehnično investicijski sektor) ter trije sektorji, ki izvajajo 

skupne oziroma splošne dejavnosti (uprava v ožjem pomenu, sektor za pravne in kadrovske 

zadeve in gospodarsko finančni sektor).  

 

 
V okviru osnovnih organizacijskih enot se izvajajo storitve gospodarskih javnih služb, posebne 

ter tržne storitve  v okviru treh sektorjev, in sicer: 

• v sektorju vodovod se opravlja gospodarska javna služba oskrba s pitno vodo, posebne 

storitve oskrbe z vodo in ostale storitve, 

• v sektorju kanalizacija se opravlja gospodarska javna služba odvajanja komunalne in 

padavinske odpadne vode, posebne storitve (odvajanje tehnološke odpadne vode), 

ostale storitve ter pokopališka in pogrebna dejavnost, 

• v sektorju ravnanje z odpadki se opravljajo gospodarske javne službe, povezane z  

ravnanjem s komunalnimi odpadki, storitve povezane s posebnimi storitvami (prodaja 

uporabnih surovin) ter ostale storitve. 

 

Podporna dejavnost osnovni dejavnosti v podjetju se izvaja v okviru tehnično-investicijskega  

sektorja, ki je razdeljen na naslednje podenote: 

• kataster, 

• soglasja, 

• vodenje investicij. 

 

Skupne oziroma splošne dejavnosti pa so dejavnosti, ki jih potrebujejo tako osnovne kot 

podporne dejavnosti in se opravljajo v okviru treh sektorjev: 

• uprava v ožjem smislu, 

• gospodarsko-finančni sektor in 

• sektor za pravne in kadrovske zadeve. 

 

Uprava  

Sektor   
vodovod 

Sektor  
kanalizacija  

Sektor ravnanje  
z odpadki  

Tehnično  
investicijski  

sektor 

Sektor za pravne

 in kadrov.zad. 

Gospodarsko  
finančni sektor 

OSNOVNE  DEJAVNOSTI  SPLOŠNE DEJAVNOSTI  PODPORNA DEJAVNOST 
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Ločeno po občinah se spremljajo samo stroški in prihodki, ki so vezani na stroške javne 

infrastrukture posameznih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, 

medtem ko se vsi ostali stroški spremljajo po posameznih storitvah obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb. 

  

Načeloma naj bi veljalo, da so stroškovna mesta in poslovnoizidna mesta oblikovana v skladu 

z vzpostavljeno tehnično-organizacijsko strukturo podjetja. V podjetju Prodnik d.o.o. se 

tehnično-organizacijska struktura ne pokriva več z obračunsko-organizacijsko strukturo, ker 

tehnično določena organizacijska struktura, ki izvaja posamezne dejavnosti obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb (sektor vodovod, sektor kanalizacija in sektor ravnanje z 

odpadki), izvaja še posebne in tržne dejavnosti, zato je potrebno stroške splošnega 

stroškovnega mesto posamezne organizacijske enote razdeliti na posamezne dejavnosti.  

 

3.9.2.3.9.2.3.9.2.3.9.2. Organizacija stroškovnih mest in razporejanje stroškov in prihodkovOrganizacija stroškovnih mest in razporejanje stroškov in prihodkovOrganizacija stroškovnih mest in razporejanje stroškov in prihodkovOrganizacija stroškovnih mest in razporejanje stroškov in prihodkov    

 

Vsi stroški in prihodki se evidentirajo na stroškovna mesta v skladu z računovodskimi 

standardi. 

    

Šifrant stroškovnih mest je razdeljen na dva dela, in sicer: 

 

1. Temeljna stroškovna mestaTemeljna stroškovna mestaTemeljna stroškovna mestaTemeljna stroškovna mesta: na teh stroškovnih mestih se evidentirajo stroški in 

prihodki, ki  jih je mogoče neposredno na podlagi knjigovodske listine knjižiti na 

posamezno storitev javne službe oziroma ostale dejavnosti, na katero se taki stroški 

oziroma prihodki nanašajo. Temeljna stroškovna mesta javne infrastrukture pa so 

tista, na katerih se evidentirajo prihodki in stroški povezani z javno infrastrukturo 

posamezne javne službe v posamezni občini.  

2. Splošna stroškovna mestaSplošna stroškovna mestaSplošna stroškovna mestaSplošna stroškovna mesta: na ta stroškovna mesta se knjižijo stroški in prihodki, ki 

jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna 

storitev po delovnih nalogih ni mogoče ob knjiženju razporediti na temeljna 

stroškovna mesta. V podjetju so vzpostavljena naslednja splošna stroškovna mesta: 

- splošna stroškovna mesta organizacijskih enot osnovnih dejavnosti: na tem 

stroškovnem mestu se zbirajo tisti stroški in prihodki, ki jih ni bilo mogoče že v prvi 

fazi knjižiti na temeljno stroškovno mesto (kot neposredne stroške in prihodke 

posamezne javne službe oziroma ostale dejavnosti, ugotoviti pa je bilo mogoče, da 

obravnavani stroški nastajajo v zvezi z organizacijsko enoto posamezne osnovne 

dejavnosti in so bili zato knjiženi na splošno stroškovno mesto te dejavnosti. Te 

stroške in prihodke se v drugi fazi s potrjenimi ključi razporedi na temeljna stroškovna 

mesta; 

- splošna stroškovna mesta skupnih delov in naprav: med temi stroškovnimi mesti ima 

podjetje vzpostavljena stroškovna mesta za stroške in prihodke, ki jih ni mogoče 

razporediti na druga stroškovna mesta. Stroški in prihodki s teh stroškovnih mest se 

najprej po različnih ključih delijo na splošna stroškovna mesta strokovnih služb in 

splošna stroškovna mesta osnovnih dejavnosti; 

- splošna stroškovna mesta strokovnih služb, kamor podjetje uvršča stroške in prihodke, 

povezane: 
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• z upravo, 

• s tehnično-investicijskim sektorjem, 

• s sektorjem za pravne in kadrovske zadeve,  

• z gospodarsko-finančnim sektorjem in 

• s skladiščem. 

 

Te stroške v drugem koraku s ključi podjetje razdeli na splošna stroškovna mesta osnovnih 

dejavnosti, v naslednjem koraku pa na temeljna stroškovna mesta. 

 

 

3.9.3.3.9.3.3.9.3.3.9.3. Sodila za razporejanje  prihodkov in odhodkov na posamezne GJS in druge dejavnosti Sodila za razporejanje  prihodkov in odhodkov na posamezne GJS in druge dejavnosti Sodila za razporejanje  prihodkov in odhodkov na posamezne GJS in druge dejavnosti Sodila za razporejanje  prihodkov in odhodkov na posamezne GJS in druge dejavnosti     

 

Sodila za razporejanje splošnih stroškov in prihodkov na javni in nejavni del ter v javnem delu 

med posamezne javne službe za vsako posamezno poslovno leto temeljijo na določilih 

notranjega akta družbe »Organizacija računovodskega informacijskega sistema za potrebe 

sestavljanja načrta poslovanja, obračunov  in ZR«, ki ga za vsako posamezno poslovno leto 

skupaj z Načrtom poslovanja za isto poslovno leto obravnava in potrdi Skupščina družbe.  

 

Družba evidentira na splošna stroškovna mesta skupnih delov in naprav tiste stroške in 

prihodke, ki se nanašajo tako na osnovne dejavnosti kot na splošne dejavnosti. Stroški in 

prihodki s teh stroškovnih mest se najprej po različnih sodilih delijo na splošna stroškovna 

mesta strokovnih služb in splošna stroškovna mesta osnovnih dejavnosti.  

 

Na splošnih stroškovnih mestih strokovnih služb se zbirajo stroški uprave, tehnično 

investicijskega sektorja, sektorja za pravne in kadrovske zadeve, gospodarsko finančnega 

sektorja in skladišča. 

 

Najprej se na posamezna stroškovna mesta strokovnih služb v ustreznih deležih porazdelijo 

stroški skupnih delov in naprav. 

 

Na splošnih stroškovnih mestih osnovnih dejavnosti so razporejeni tisti stroški, ki jih ne 

moremo prisoditi neposredno na temeljna stroškovna mesta, to so stroški povezani z 

vodstvom posameznega sektorja, stroški povezani z osnovnimi sredstvi sektorja, prisojeni 

stroški skupnih delov in naprav ter prisojeni stroški iz splošnih stroškovnih mest strokovnih 

služb. 
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3.10.3.10.3.10.3.10. Izkaz poslovnega izida izvajalca javne službe, razdeljen na izkaze poslovnega izida Izkaz poslovnega izida izvajalca javne službe, razdeljen na izkaze poslovnega izida Izkaz poslovnega izida izvajalca javne službe, razdeljen na izkaze poslovnega izida Izkaz poslovnega izida izvajalca javne službe, razdeljen na izkaze poslovnega izida 

za posamezne gospodarsza posamezne gospodarsza posamezne gospodarsza posamezne gospodarske javne službe in druge dejavnostike javne službe in druge dejavnostike javne službe in druge dejavnostike javne službe in druge dejavnosti    za preteklo leto za preteklo leto za preteklo leto za preteklo leto     

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

OSKRBA SOSKRBA SOSKRBA SOSKRBA S

 PITNO  PITNO  PITNO  PITNO 

VODOVODOVODOVODO

ODVAJANJEODVAJANJEODVAJANJEODVAJANJE

 ODPADNE  ODPADNE  ODPADNE  ODPADNE 

KOMUNALNEKOMUNALNEKOMUNALNEKOMUNALNE

ZBIRANJE ZBIRANJE ZBIRANJE ZBIRANJE 

KOMUNALNIH KOMUNALNIH KOMUNALNIH KOMUNALNIH 

ODPADKOVODPADKOVODPADKOVODPADKOV

OBDELAVA OBDELAVA OBDELAVA OBDELAVA 

KOMUNALNIH KOMUNALNIH KOMUNALNIH KOMUNALNIH 

ODPADKOVODPADKOVODPADKOVODPADKOV

ODLAGANJE  ODLAGANJE  ODLAGANJE  ODLAGANJE  

KOMUNALNIH KOMUNALNIH KOMUNALNIH KOMUNALNIH 

ODPADKOVODPADKOVODPADKOVODPADKOV

POGREBNAPOGREBNAPOGREBNAPOGREBNA POKOPALIŠKAPOKOPALIŠKAPOKOPALIŠKAPOKOPALIŠKA
OSTALEOSTALEOSTALEOSTALE

 STORITVE STORITVE STORITVE STORITVE
SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ

Čisti prihodki od prodaje Čisti  prihodki od prodaje Čisti  prihodki od prodaje Čisti  prihodki od prodaje 4.590.2874.590.2874.590.2874.590.287 2.937.8642.937.8642.937.8642.937.864 3.745.1483.745.1483.745.1483.745.148 905.400905.400905.400905.400 104.338104.338104.338104.338 65.69465.69465.69465.694 211.713211.713211.713211.713 1.033.2531.033.2531.033.2531.033.253 13.593.69613.593.69613.593.69613.593.696

Čisti prihodki - komunalne storitve 4.582.975 2.932.826 3.738.791 905.400 104.338 65.693 211.693 0 12.541.716

- komunalne storitve 4.458.300 2.685.214 3.647.835 905.400 104.338 65.693 211.693 0 12.078.472

- posebne storitve 124.675 247.612 90.957 0 0 0 0 0 463.244

Čisti prihodki - ostale dejavnosti 7.312 5.038 6.357 0 0 1 20 1.033.253 1.051.980

- čisti prihodki - investicije v infrastrukturo 0 0 0 0 0 0 0 101.591 101.591

- čisti prihodki - ostale storitve 7.312 5.038 6.357 0 0 1 20 931.662 950.389
Drugi poslovni prihodki -  s prevrednot.Drugi poslovni prihodki -  s prevrednot.Drugi poslovni prihodki -  s prevrednot.Drugi poslovni prihodki -  s prevrednot.
 poslovnimi prihodki poslovnimi prihodki poslovnimi prihodki poslovnimi prihodki 10.61910.61910.61910.619 76.90876.90876.90876.908 10.03210.03210.03210.032 0000 0000 0000 6666 32323232 97.59897.59897.59897.598

- dotacije in subvencije iz proračuna 0 75.252 0 0 0 0 75.252

- drugi poslovni prihodki 10.619 1.656 10.032 0 0 0 6 32 22.346

Stroški blaga materiala in storitevStroški blaga materiala in storitevStroški blaga materiala in storitevStroški blaga materiala in storitev 3.795.5183.795.5183.795.5183.795.518 2.503.1442.503.1442.503.1442.503.144 2.503.3332.503.3332.503.3332.503.333 905.523905.523905.523905.523 104.412104.412104.412104.412 55.35955.35955.35955.359 175.165175.165175.165175.165 674.190674.190674.190674.190 10.716.64410.716.64410.716.64410.716.644

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 308 294 457 0 0 1 12 4 1.075

Stroški porabljenega materiala 505.366 91.553 231.410 0 0 170 21.746 74.533 924.778

Stroški storitev 3.289.843 2.411.296 2.271.467 905.523 104.412 55.189 153.408 599.653 9.790.791

- stroški najemnin za infrastrukturo 1.735.710 1.955.052 295.947 329.248 25.518 0 4.341.475

- stroški drugih storitev 1.554.134 456.244 1.975.520 576.275 78.894 55.189 153.408 599.653 5.449.316

Stroški delaStroški delaStroški delaStroški dela 749.847749.847749.847749.847 397.091397.091397.091397.091 751.333751.333751.333751.333 0000 0000 2.0332.0332.0332.033 42.28442.28442.28442.284 93.73093.73093.73093.730 2.036.3172.036.3172.036.3172.036.317

Stroški plač 562.725 294.260 559.880 0 0 1.406 29.253 71.787 1.519.309

Stroški socialnih zavarovanj 102.161 59.949 101.609 0 0 301 6.257 10.059 280.336

- stroški drugih socialnih zavarovanj 42.667 23.884 43.245 0 0 123 2.553 4.476 116.948

- stroški pokojninskih zavarovanj 59.494 36.065 58.364 0 0 178 3.703 5.584 163.388

Drugi stroški dela 84.961 42.882 89.844 0 0 326 6.774 11.884 236.672

Odpisi vrednostiOdpisi vrednostiOdpisi vrednostiOdpisi vrednosti 101.028101.028101.028101.028 67.13467.13467.13467.134 330.078330.078330.078330.078 0000 0000 73737373 3.7833.7833.7833.783 13.48613.48613.48613.486 515.582515.582515.582515.582

Amortizacija 88.915 59.498 318.604 0 0 73 1.483 11.186 479.759

- amortizacija osnovnih sredstev podjetja 88.915 59.498 318.604 0 0 73 1.483 11.186 479.759

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri OS 0 0 780 0 0 0 0 0 780

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri ObS 12.113 7.636 10.695 0 0 0 2.300 2.300 35.043

Drugi poslovni odhodkiDrugi poslovni odhodkiDrugi poslovni odhodkiDrugi poslovni odhodki 7.9247.9247.9247.924 6.8676.8676.8676.867 12.66612.66612.66612.666 0000 0000 12121212 240240240240 1.3511.3511.3511.351 29.06029.06029.06029.060

Dobiček ali  izguba iz poslovanjaDobiček ali  izguba iz poslovanjaDobiček ali  izguba iz poslovanjaDobiček ali  izguba iz poslovanja -53.410-53.410-53.410-53.410 40.53740.53740.53740.537 157.770157.770157.770157.770 -123-123-123-123 -74-74-74-74 8.2178.2178.2178.217 -9.753-9.753-9.753-9.753 250.527250.527250.527250.527 393.691393.691393.691393.691

Finančni prihodki iz danih posojilFinančni prihodki iz danih posojilFinančni prihodki iz danih posojilFinančni prihodki iz danih posojil 7.9657.9657.9657.965 4.9594.9594.9594.959 8.1418.1418.1418.141 0000 0000 0000 443443443443 1.8921.8921.8921.892 23.40123.40123.40123.401

Finančni prihodki iz posojil danih drugim 7.965 4.959 8.141 0 0 0 443 1.892 23.401

Finančni prihodki iz poslovnih terjatevFinančni prihodki iz poslovnih terjatevFinančni prihodki iz poslovnih terjatevFinančni prihodki iz poslovnih terjatev 9.4569.4569.4569.456 5.8885.8885.8885.888 9.6669.6669.6669.666 0000 0000 0000 526526526526 2.2462.2462.2462.246 27.78327.78327.78327.783

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 9.456 5.888 9.666 0 0 0 526 2.246 27.783

Finančni odhodki iz pos lovnih obveznostiFinančni odhodki iz pos lovnih obveznostiFinančni odhodki iz pos lovnih obveznostiFinančni odhodki iz pos lovnih obveznosti 8888 8888 12121212 0000 0000 0000 0000 0000 29292929

Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev 8 8 12 0 0 0 0 0 29

Drugi prihodkiDrugi prihodkiDrugi prihodkiDrugi prihodki 4.7274.7274.7274.727 4.1004.1004.1004.100 9.7379.7379.7379.737 0000 0000 5555 2.2972.2972.2972.297 683683683683 21.55021.55021.55021.550

- drugi prihodki 3.586 2.564 9.012 0 0 4 2.271 385 17.822

- subvencije, dotacije ipd, ki niso povezani s posl.uč. 1.142 1.536 726 0 0 1 26 298 3.728

Drugi odhodkiDrugi odhodkiDrugi odhodkiDrugi odhodki 849849849849 114114114114 289289289289 0000 0000 0000 1111 0000 1.2541.2541.2541.254

Poslovni izid pred pokrivanjem donosaPoslovni izid pred pokrivanjem donosaPoslovni izid pred pokrivanjem donosaPoslovni izid pred pokrivanjem donosa -32.119-32.119-32.119-32.119 55.36355.36355.36355.363 185.013185.013185.013185.013 -123-123-123-123 -74-74-74-74 8.2238.2238.2238.223 -6.488-6.488-6.488-6.488 255.348255.348255.348255.348 465.142465.142465.142465.142

Pokrivanje donosa v sk ladu z Družbeno pogodboPokrivanje donosa v sk ladu z Družbeno pogodboPokrivanje donosa v sk ladu z Družbeno pogodboPokrivanje donosa v sk ladu z Družbeno pogodbo 36.19036.19036.19036.190 14.27714.27714.27714.277 75.41975.41975.41975.419 123123123123 74747474 -6.488-6.488-6.488-6.488 6.4886.4886.4886.488 -126.083-126.083-126.083-126.083 0000

POSLOVNI IZIDPOSLOVNI IZIDPOSLOVNI IZIDPOSLOVNI IZID 4.0714.0714.0714.071 69.64069.64069.64069.640 260.432260.432260.432260.432 0000 0000 1.7351.7351.7351.735 0000 129.264129.264129.264129.264 465.142465.142465.142465.142
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4.4.4.4. ZAKLJUČEKZAKLJUČEKZAKLJUČEKZAKLJUČEK    

 

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. je v letu 2018 s sprejemom odlokov o pokopališkem 

redu v občinah Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče postal izvajalec 24-urne dežurne 

pogrebne službe.  

 

Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja predračunske cene izvajanja storitve 24-urne 

dežurne pogrebne službe, ki se predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Cena se 

oblikuje prvič. 

    

Javno komunalno podjetje ProdnJavno komunalno podjetje ProdnJavno komunalno podjetje ProdnJavno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. predlaga v potrditev ceno ik d.o.o. predlaga v potrditev ceno ik d.o.o. predlaga v potrditev ceno ik d.o.o. predlaga v potrditev ceno za 24za 24za 24za 24----urnurnurnurneeee    dežurndežurndežurndežurneeee    

pogrebnpogrebnpogrebnpogrebneeee    službslužbslužbslužbeeee::::    

    

• ststststoritevoritevoritevoritev    24242424----urne dežurne pogrebne službeurne dežurne pogrebne službeurne dežurne pogrebne službeurne dežurne pogrebne službe    je je je je 189,00 189,00 189,00 189,00 EUR/EUR/EUR/EUR/pokojnika.pokojnika.pokojnika.pokojnika.     

 

 

 

 

Vodja gospodarsko-finančnega sektorja     Direktor                                         

Karmen Kenk Hribar        Marko Fatur  

                                                                 


