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1. POVZETEK

Pravna podlaqa
n storitev obvezne obdinske gospodarske javne
ba o metodologryi za oblikovanje cen storitev

rstva okolja (UL RS, 5t. 87/12, 1A9112, 76t17)
t 5t. 39/206 ,70t09, 109/09, 49112, 57112).

Vzrok za spremembo cen
Vzroki za predlagano uskladitev cen so naslednji:- povecanje stro5kov najemnine obdinske gospodarske javne infrastrukture,- povedanje stro5kov zavarovanja infrastrukture,- povedanje stro5kov elektridne energije in- povedanje stro5kov dela.

Predlogi uskladitve cen

Cena omreZnine: 7.7031 EUR/DN< i = 2Olmesec (brez DDV\

Opis Predlagana cena Veljavna cena Nominalna razlika

OmreininaDN</=20 7.7031EUR/mesec 7 .1196 EUR/mesec
Skupai fiksni del 7.7031EUR/mesec 7-ll96EuR/mesec + 0.5835 EIJR/mesee

Vodarina 0.6290 EtJR/m3 n 5A7A, Fl lR/m3
Skuoai variabilni del 0 62C0 FllR/me 0.5874 EUR/m3 + 0 04{6 EtlR/m3

2. UVOD

Veljavne cene storitev obveznih gospodarskih javnih sluZb varstva okolja je podjetje uskladilo z
Uredbo o metodologiji cen storitev obveznih obdinskih gospodarskih javni'h sluZb varstva okolja
oskrbe s pitno vodo (Uradni list RS, 5t. 87112, 109112: 76117 - v nidalevanju Uredba) v leiu
2016, cene pa so pridele veljati 1. januarja 2017.
V skladu s tretjim odstavkom 6. dlena Uredbe je podjetje vsako leto ob izdelavi letnega poro6ila
izdelalo elaborate za vse cene storitev obveznih obdinskih gospodarskih javnih slu2b'varstva
okolja ter.tako ugotavljalo razlike nred potrjenimi cenami in obradunskimi cenami. Kot izvajalec
javne slu2be smo v skladu s 15. rilenom Uredbe morali ministrstvu najpozneje do 31. rrr""
tekodega leta za preteklo leto poslati porodilo, katerega sestavni dei so oiti tuoi omenjeni
elaborati.
Za leto 2019 smo zaradi povedanih stro5kov, ki jih z veljavno ceno ne bomo mogli ved pokrivati,
pripravili uskladitve cen oskrbe s pitno vodo.

3. OPIS OBVEZNE OBEINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUZBE
OSKRBE S PITNO VODO

OKP Javno podjetje za komunal latina d.o.o. opravlja dejavnost zbirarya,
di5denja in distribucije vode na te Smarje pri'Jel5ah,.. v katero spaOalo
obdine: Bistrica ob Sofli, Ko4e, Slatina,-Rogatec in Smarje pri jelsa'h.
Dejavnost Pj izvala tudi na obmodju obdine Poljdane in na obmo6ju krajevne skuphosti Laporje,
ki spada v Obdino Slovenska Bistrica.

Vodovodni sistem oskrbuje s pitno vodo cca. 36.800 prebivalcev. Za le namene ima podjetje
vgrajenih 13.621 vodomerov. V obdini Bistrica ob Sotli je 577 vodomerov, v obdini Kozje t.Ogb,
v obdini Pod6etrtek 1.782, v obdini Roga5ka Slatina 3.546, v obdini Rogatec 897, v obdini
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Smarje pri Jel5ah 4.048, v ob6ini Poljcane 1.485 in v KS Laporje 196 vodomerov. V upravljanju
ima podjetje cca. 1.500 km vodovodnega omre2ja. DolZina vodovodnih cevi s premerom nad
DN80 ie 387,7 km, v katastru je konec leta evidentirano 1.121"5 km vodovodov.

DolZina v katastru GJI evidentiranega JVO po obdinah
z;51. oBeNA D@JdiNA.@lu

2018
RogaSka Slatina
Rogatec
Smarje priJel5ah
Pod6etrtek
Kole
Bistrica ob Sotli
Poljdane
KS Laporje Slov.Bistrica
SKUPAJSKUPAJ 1.121,5 km 1

Vir: Operativn a baza OKP - stanje prostorskih javnih vodovodnih omreZij na dan 31 .12.2018

Vodovodni sistemi se oskrbujejo s pitno vodo iz vodnih virov v Poljdanah, Studenicah, Gabrniku,
z Boda, Donadke gore, Trlidnega, doline Tin56ice, Virovc, Bobovega, Dolge gore, Otimja, FuZin,
Stopenc, Javorja, Cehovca, Lastni6a, Osredka in Bister grabna.

Obmodje javnih vodovodov, kjer se izvajajavna sluZba je razdeljeno na 7 vodovodnih sistemov
in sicer:
OKPI Osrednji-(obsega 73 o/o celotnega obmodja upravljanja; obsega obmodja ob6in Roga5ka

Slatina, Smarje pri JelSah, Rogatec, poddetrtek in Kozje - del)
OKP2 Studenice - Poljdane (obsega obdino Poljdane in del obdine Slovenska Bistrica)
9KP3 Nunska gora - Pedica (obsega naselja Pedica, Sladka Gora, Beli Potok in Zgornji
Gabrnik)
oKP4 eehovec - Bistrica ob sotli (obsega obdino Bistrica ob sofli)
OKP5 Preska (obsega manjSidelzaselka Osredek pri podsredi)
gKfO Osredek (obsega drugi delzaselka Osredek pri podsredi)
OKPT Podsreda - Poklek (obsega naselja Podsreda, Gorjane, Poklek pri Podsredi in Vojsko)

Za zagotavljanje normalne oskrbe s pitno vodo je na omreZju zgrajenih skupno 185
vodooskrbnih objektov in sicer:
- 1 16 vodohranov
- 67 drpaliSd in
- 2 napravi za obdelavo pitne vode (ep studenice in vodarna Vetrnik).

Glede na to, da je vodovodno omrelje 2e zelo dotrajano, sajje preteZni del primarnega omreZjav obratovanju Ze preko 40 let, se ves das izvajajo sanacije vodovodnega omreZja in
rekonstrukcije objektov. Obdine celotno najemnino za vodovodno infrastrukturo vsako leto
vloZijo v investicije na tej infrastrukturi, bodisi v nove vodovode, sanacije cevovodov, obnove
vodohranov in drpali5d ter nabavo opreme. Na ta nadin se poveduje vrednost infrastrukture,
posledi6no amortizacija in s tem najemnina.

Vrednost amortizacije, ki predstavlja podlago za najemnino se na vodooskrbi za podjetje
poveduje iz 813.049 EUR, kolikor je zna5ala najemnina v letu 2017 , ko smo oblikovali Oo seOi;
veljavne cene, na 936.482 EUR, kar pomeni 15,2 o/o pove6anje oz. nominalno 123.433 EUi
vi5jo najemnino.

Kakovost pitne vode
Za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti imamo vpeljan in vzdr2evan interni nadzor po nadelih
sistema HACCP. Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode ugotavljamo z laboiatorijskimi
presku5anji po dolodilih Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, 5t. 8Bn2), fi dbtoda
mikrobioloSke, kemijske in indikatorske parametre ter njihove mejne vrednosti. V ta namen smo
izdelali letni plan vzor6enja pitne vode, ki ima todno definirana mesta vzordenja, vrsto
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presku5anj in najmanj5o frekvenco vzordenja na tak nadin, da reprezentativno zajema vzordenje
na javnem sistemu oskrbe z vodo in pri kondnih referendnih porabnikih. Vzordenje in
preskuSanje operativno izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, oddelek
Maribor. Pitna voda javnega sistema za oskrbo z vodo OKP je na osnovi izvedenih
mikrobiologkih (MB) in fizikalno-kemijskih (FK) preskuSanj oeenjena kot zdravstveno
ustrezna pitna voda"

Dejavnost vzdrZevania vodovodne infrastrukture se izvaja v posebej organizirani enoti za
vzdrZevanie, za spremljanje stro5kov in prihodkov pri vzdr2evanju vodovodnih priklju6kov in
vodomerov pa imamo oblikovano ilodeno stroSkovno mesto.
Enota izvaja vse odprave okvar in ostala vzdrievalna dela na vodovodih in objektih celotne UE
Smarje pri Jel5ah, kot tudi v delu obdine Slovenska Bistrica (KS Laporje) in v ob6ini Poljdane,
poleg tega tudi investicije v vodovodno infrastrukturo tako za notranje kot tudi za zunanje
narodnike.
Enota izvaia redne menjave vodomerov invzdr2evanje vodovodnih prikljudkov.
Storitve se obradunavajo po dejanski porabi delovnega 6asa in porabi materiala. Drugim
enotam znotral podjetja se storitve zaratunavajo z internimi raduni po enakih cenah kot
zunanjim uporabnikom.

V okviru obvezne gospodarske javne sluZbe oskrbe prebivalcev s pitno vodo mora javno
podjetje oKP Rogaika slatina d.o.o. kot izvajalec javne sluZbe zagotavljati:

omreZju,

dokumentac4e za posamezni vodovodni sistem,
izvaianie nadzora kvalitetne pitne vode s strani zunanje poobla5dene inStitucije,
obve5danje potro5nikov o stanju kvalitete pitne vode, o motnjah v dobavi vode ter o
morebitnih potrebnih ukrepih pri zagotavljanju oskrbe s pitno vodo,
izvajanje potrebnih ukrepov v izrednih razmerah, kot so: pomanjkanje vode v su5nem
obdobju, ob poplavah in onesnaZeni vodi, ob ogroZenih vodnih zajetjih pri morebitnem
onesnaZenju,
telemetrijski nadzor razmer v omreZju iz centralnega nadzornega centra,
novogradnje, rekonstrukcije in tehnolo5ke izboljSave na vodovodnem omreZju.

Yzdrhevanie in 6i56enje objektov na sistemu javnega vodovoda obsega naslednja dela:

Vzdrlevarye javnega vodovodnega sistema se izvaja v skladu s Programom oskrbe s pitno
vodo.

Na podrodju teko6ega vzdr2evanja se vsako leto pripravljajo naslednji plani:
- plan za ugotavljanje in preverjanje prostega klora v sistemu javnega vodovodnega

omreZja;
- pregled vodnih virov, ki niso ustrezno za56iteni proti onesnaZevanju in plan postavitve

ustreznih zaSdit:
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- plan zamenjav vodomerov;
- letni plan notranjih kontrol zaZavodzazdravstveno varstvo;- plan rednih vzdrtevalnih del vodovodne infrastrukture.

4. OBLIKOVANJE CEN OBVEZNE OBEINSKE GOSPODARSKE
JAVNE SLUZBE OSKRBE S PITNO VODO

Predlagana cena, ko! Ze tudi veljavna cena storitev javne slu2be oskrbe s pitno vodo je
oblikovana na podlagi Uredbe o metodologrji za oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih
gospodarskih javnih sluZb varstva okolja (Ur.list RS 51.8211 2, 109112,76117)"

Cene oblikovane v skladu z Uredbo so razdeljene na fiksni del - omreZnino, ki je namenjena
pokrivanju stro5kov najemnine za infrastrukturo in stro5kov obnove in vzdrlevanja prikljudkov
na javni vodovod in variabilni del - vodarina za pokrivanje stro5kov izvalanja stoiitev-javne
sluZbe. Vodarina z uveljavitvijo Uredbe vklju6uje tudi vodno povradilo v sftaOu z Uredbo o
vodnih povradilih, vodno povra6ilo zaradi vodnih izgub.

cena oskrbe s pitno vodo oblikovana skladno z Uredbo je sestavljena iz:
1. omreinine, ki vkljuduje:

gradnjo, obnovo in vzdrZevanjem infrastrukture javne sluZbe,

javne sluZbe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitnolodo,'

urelajo nadomestilo za zmanj5anje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve
ukrepom .vodovarstvenega relima,

povezane z dolZni5kim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne sluZbe
oskrbe s pitno vodo. Pritem se upo5teva vi5ina stro5kov na podlagi podpisanih pogodb.

in
2.vodarine, ki vklju6uje:

poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,

poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,

potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,

vodnih izgub v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,

izvalalca, ki ne sme presegati pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za
neposredno opravljanje posamezne javne sluZbe).

Storitve javne sluZbe oskrbe s pitno vodo se uporabnikom obradunavajo mesedno glede na
dobavljeno kolidino pitne vode in je izra2ena v m3 opravljene storitve.

Uredba doloda tudi faktorje za izralun omreZnine za vodom ere z razlilnimi premeri. V tabeli 1

so prikazanifaktorji po Uredbi.
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Tabela 1

PREMER FAKTOR OMREZNINE

DN</=20 1

20<DN<40 3

40<l=DN<50 10

50</=DN<65 15

65</=DN<80 30

80</=DN<100 50

100</=DN<150 100

V ve6stanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo
vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obraduna omreZnina za prikljudek
omreZnine 1 v skladu zzgornjo preglednico.

Cene med uporabniki ali skupinami uporabnikov storitev javne sluZbe ne
razlidne, kar pomeni, da mora biti cena enaka za gospodinjstva in gospodarstvo.

obra6unskih
s faktorjem

smejo biti

5. VZROKI A SPREMEMBO CEN JAVNE SLUZBE OSKRBE S
PITNO VODO

Vzrok za spremembo cen
Vzroki za predlagano uskladitev cen so naslednji:- povedanje stro5kov najemnine obdinske gospodarske javne infrastrukture,- povedanje stro5kov zavarovanja infrastrukture,
- povedanje stroSkov elektridne energije in
- povebanje stroskov dela.

Pri izradunu cen smo upo5tevali odhodke kot so bili doseZeni v letu 2018, povedali smo le prej
naStete, na katere nimamo vpliva in jih v letu 2019 z obstojedimi cenami ne moremo ved
pokrivati.

Obdine celotno najemnino za vodovodno infrastrukturo vsako leto vloZijo v investicije na tej
infrastrukturi, bodisi v nove vodovode, sanacije cevovodov, obnove vodohranov in 6rpali56 tei
nabavo opreme. Na ta nadin se pove6uje vrednost infrastrukture, posledi6no amortizacija in s
tem najemnina.
Tako je bilo v letih 2017 in 2018 izvedenih investicij v skupni vrednosti 1.785.682 EUR na
obmo6ju 7 obdin ustanoviteljic podjetja.

Vrednost amortizacije, ki predstavlja podlago za najemnino, se na vodooskrbi za podjetje
poveduje iz 813.049 EUR, kolikor je zna5ala najemnina v letu 2017, ko smo oblikovali do sedaj
veljavne cene, na 936.482 EUR, kar pomeni 15,2 o/o povedanje oz. nominalno 123.433 EUR
vi5jo najemnino.

Obdine ustanoviteljice so z najemno pogodbo, sklenjeno ob prenosu komunalne infrastrukture v
lajem javnemu podjetju, le-tega pooblastile, da vso infrastrukturo GJS ustrezno zavarule.
Podjetje zavarovalnico izbira po postopkih, kijih doloda Zakon o javnem narodanju. Podjetje je
Ze leta 2009 pooblastilo posrednika - druZbo Za&svet d.o.o. za zastopanje pri zavarovalnlci, t<ot
tudi za svetovanje pri Skodnih dogodkih ter pripravi razpisne dokumentacije. Posrednika pladuje
izbr ana zava rova I n ica.
Zadryijavni razpis smo izvedli v zadetku leta 2019 za zavarovanje za obdobje treh let, tako kot
Ze vsa leta do sedaj, lzbrana zavarovalnica, ki je ponudila najniZjo ceno je bila Zavarovalnica
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Triglav d.d.. Cene zavarovalnih premij pa so bile v primerjavi s cenami, ki smo jih imeli po
prejSnjem razpisu, bistveno viSje. Nominalno se je letna vrednost premij pove6ala za 32.443
EUR. Zavarovanje infrastrukture vodooskrbe je v primerjavi s tistim, ki je bilo vkalkulirano v
sedaj veljavno ceno omreZnine leta 2017 so nominalno vi5je za 10.695 EUR.

Stro5ki povezani z odSkodninami za infrastrukturo so upo5tevani v enaki viSini kot so bili pri
kalkulaciji veljavne cene omreZnine, to je 10.000 EUR.
Zaradi vedjega Stevila vodovodnih prikljudkov (od zadetka leta 2017 so se povedali za 175) in
zaradi vedno vedjega Stevila okvar na priklju6kih, ki so v povpredju stari 30 let, so se tudi stroSki
vzdr2evalnine zvi5ali za 18.285 EtJR.

StroSki najema infrastrukture, zavarovanja infrastrukture, vzdr2evarya vodovodnih prikljudkov in
stro5ki povezani z od5kodninamiza infrastrukturo, se prijavnem podjetju pokrivajo s prihodki od
omre2nine, ki predstavlja fiksni del cene oskrbe s pitno vodo. Torej zvi5anje vseh navedenih
stro5kov pomeni tudi pove6anje cene omreZnine. Le-ta se s predlagano ceno poveduje
nominalno za 0,5835 EUR/mesec za vodomere premera do DN20.

Pri tem pa je potrebno poudariti, da so prihodki najemnine iz naslova komunalne infrastrukture
oskrbe s pitno vodo namenski prihodki proraduna, ki jih obdina v celoti vlaga v obnovo
obstojede infrastrukture in v nove investicije na podrodju oskrbe s pitno vodo, vse s
ciljem zagotavljati kakovostno oskrbo s pitno vodo, izboljSati zdravstveno stanje prebivalstva z
zdravo, neoporedno pitno vodo, tako za obstojede kakor tudi nove uporabnike.

Stro5ki poslovanja se povedujejo predvsem zaradi:

Stro5ki elektridne energije pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo predstavljajo 20 % vseh
stroSkov. Dobavitelja elektridne energije izbiramo po postopku javnega naro6anja. Na razpisu
za leto 2019 smo prejeli ponudbo dobavitelja ECE d.d. kije bila najniZja, pa vendar so bile cene
bistveno vi5je v primerjavi s cenami, ki smo jih imeli do sedaj. Ob upo5tevanju porabe v letu
2018in novih cen, smo ugotovili, da bodo stro5ki elektridne energije v letu 2019 vi5ji 2ag6.151
EUR. Najvedji porabnik elektridne energije je ravno oskrba s pitno vodo, na katero odpade 71,6
% vse porabljene energije, kar pomeni, da se bodo stroSki v letu 2019na vodooskrbi povedali
za 73.877 EUR v primerjavi s stroSki, ki so bili upoStevani v kalkulaciji sedanje cene leta 2017.

Stro5ki dela so se v letih 2017 in 2018 zvii;ali zaradi dviga osnovnih plad na podlagi kolektivne
pogodbe dejavnosti in sicer za 1,59 % v letu 2017 inza 1,7 % v letu 2018, v letu 2019 pa 5e
dodatno za 3,75 %. Stro5ki dela se povedujejo tudi zaradi dviga dodatnega pokojninskega
zavarovanja in rezervacij za jubilejne nagrade ter odpravnine ob upokojitvi, ki so se samo v letu
2018 v primerjavi z letom 2017 zviiale za 96,6 %, v letu 2017 pa za 26,5 %. Povedevanje
rezervacij je posledica starostne strukture zaposlenih, saj se bo v prihodnjih petih letih lahko
upokojilo 20 zaposlenih, kar predstavlja slabo detrtino vseh zaposlenih. V primerjavi z letom
2018 so stro5ki pri oskrbi s pitno vodo vi5jiza 3.595 EUR.

Predvideno povedanje stro5kov izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo v letu 2019 v primerjavi s
stroSki, kiso bili upo5tevani pri izradunu veljavne cene, zna6a7,2Yo. Predlagana cena storitve-
vodarina pa je vi5ja od sedaj veljavne nominalno za 0,0416 EUR/m3 oz1 o/o.

Pri vseh cenah izvalarya storitev obveznih obdinskih gospodarskih javnih slu2b pa moramo
poudariti, da del teh cen sestavljajo tudi stro5ki odpisa nepla6anih terjatev. Pri tem bi Zeleli
opozoriti, da je javno podjetje obdinam lastnicam dolZno pladevati poln znesek zaradunane
najemnine za infrastrukturo in prav tako celoten znesek obradunane okoljske dalatve za
onesnaZevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, drZavi pa celoten znesek obra6unanega
vodnega povradila. Vemo, da podjetje teh stroSkov in dajatev ne prejme v celoti pladane. Prav
tako so stro5ki izterjave teh obdinskih prihodkov stro5ki, ki jih pladuje podjetje. tJ,l.l?Tr 

l:



potrebno povedati, da del terjatev preprosto ni mo2no izteryati. Gre predvsem za terjatve do
uporabnikov, ki nimajo rubljivega premo2enja, imajo lastno vodo in izterjava z odklopom (ki je
mimogrede zelo udinkovita, seveda tam, kjer je moZna), ni molna (uporabniki 

-v

ve6stanovanjskih objektih).
V kalkulaciji cen storitev javnih sluZb je upo5tevan tudi popravek vrednosti toZenih, dvomljivih
ter spornih terjatev, ki predstavlja od 0,6 o/o (pri zbiranju in odvozu odpadkov) do 1,5 % (pri
odvajanju odpadnih voda) deleZ v strukturi cer e. Popravek vrednosti smo dolZni oblikovati'na
podlagi zahtev radunovodskih standardov. V desetietnem obdobju zna1a povpre6na viiina
oblikovanega popravka vrednosti 59.500 EUR. V ceni so vkljudeni tudi stioski izterjave, ki
dodatno vplivajo na vi5ino cene, deprav v manjSi meri. Pri analizi terjatev ugotavljamb, da v
strukturi zapadlih terjatev, toZene terjatve predstavljajo 46 % oz. 162.225 EUR. Od iega viiina
terjatev iz naslova terjatev prijavljenih v stedaj v vi5ini 48.675 EUR, ki po vsej verjelnosti ne
bodo poravnane, zna5a 48.675 EUR. Pri to1bal lahko pridakujemo, da bo ostal neplidan dele2
v vi5ini 15 o/o, kar predstavlla 24.334 EUR. Ugotovimo torej iahko, da 45 o/o oz.73.OOO EUR
toZenih terjatev ne bo nikoli poravnana.
Poudariti moramo, da se v podjetju trudimo, da bi bila izterjava 6im bolj u6inkovita. prvi opomini,

mesedno, dolZniki pa so seznanjeni s stanjem
a prejmejo. Redno mesedno se izvajajo odklopi.
no veliko dolZnikov brezposelnih ali tak5nih, ki
e sedi zaradi predpisane meje, pod katero ni
ubeZ denarnih sredstev, ki jih ima dolZnik pod
i pokojnine tako nizke, da nanje ni mogo6e se6i

z izvr5bo. Prav tako imamo veliko dolZnikov, ki so dolZniki tudi drugih in so na5e izvrsbe v
dakalni vrsti za popladilo. Prav tako imamo dolZnike, ki so prav'ie osebe ali samostojni
podjetniki in so v zelo slabem finandnem stanju, tako da je iudi izterjava njihovih dolg'ov
neuspeSna. Vedina tak5nih dolZnikov preneha bodisi v postopku izbrisa ali pa v katerem izmed
insolventnih postopkov.

6. IZHODISEN PRI PRIPRAVI ELABORATOV

Skladno z 9. dlenom Uredbe o rnetodologtli za oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih
gospodarskih javnih sluZb varstva okolja (Ur.list RS, 51.87112, 109112,76117) - v nadaljevanju
{edba, smo pripravili elaborate o oblikovanju cen storitev posameznih obdinskih javnih siuZb. 

'
Prioblikovanju cen smo upo5tevali naslednja izhodisda:- osnova za pripravo obradunskih kalkulacij so doseZene kolidine in odhodki v leta 2019; na

podlagi teh podatkov smo planrirali koli6ine za leto 2019 in stroSke izvalarya storitev za leto
2019;

- osnova za izralun cen omreZnin je planirana amortizacija osnovnih sredstev obdinske
gospodarske infrastrukture javnih slu2b za leto 2019 z upoStevanjem novozgrajene
infrastrukture;

- kot preteklo obdobje se v elaboratu obravnava leto 201g;- kot prihodnje obradunsko obdohje se upo5teva leto 201g;- cene so sestavljene iz dveh delov, in sicer iz cene omreZnine in cene opravljanja storitev
javne sluZbe;

- skladno z 8. dlenom uredbe smo iz stro5kov izlodili stroSke glob, reprezentance,
sponzorstva in donacije, ki niso upravideni kalkulativni element cene storitve javne
sluZbe.
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7. VSEBINA ELABORATA

Na podlagi 9. 6lena Uredbe mora elaborat vsebovati:
1. predradunsko in obradunsko koli6ino opravljenih storitev javne sluZbe za preteklo

obradunsko obdobje,
2. predracunske in obradunske stro5ke

preteklo obradunsko obdobje,
izvajanja storitev posamezne javne sluZbe za

3. pojasnila odmikov obradunske cene od predradunske in od potrjene cene storitev
posamezne javne sluZbe za preteklo obradunsko obdobje,

4. primerjavo obradunskih cen posamezne javne sluZbe, za katero se oblikuje cena, z
obra6unskimi cenami storitev javne sluZbe na primerljivih obmocjih,

5. primerjavo potrjenih cen posamezne javne sluZbe, za katero se oblikuje cena, s
potrjenimi cenami storitev javne sluZbe na primerljivih obmodjih,

6. primerjavo obradunske cene javne infrastrukture javne sluZbe, za katero se oblikuje
cena, s primerljivimi obmodji,

7. primerjavo izvai,alcajavne sluZbe s povpredjem panogetiste javne sluZbe, za katero se
oblikuje cena, s pomodjo kazalnikov, ki so: pospe5ena pokritost kratkorodnih obveznosti,
gospodarnost poslovanja, povpredna mesedna pla6a na zaposlenca in ki jih objavlja
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, pri demer se za
povpredje panoge javne sluZbe oskrba s pitno vodo Steje dejavnost E36 Zbiranje
predi5devanje in distribucija vode, za povpredje panoge javne sluZbe odvajanje in
6i56enje komunalne in padavinske odpadne vode Steje dejavnost E37 Ravnanje z
odplakami, za povpre6je panoge javne sluZbe zbiranje dolodenih vrst komunalnih
odpadkov Steje dejavnost 38.11 Zbirarye in odvoz nenevarnih odpadkov, za povpredje
panoge javne sluZbe obdelava dolodenih vrst komunalnih odpadkov, in odlaganje
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Steje dejavnost 38.21
Ravnanje z nenevarnimi odpadki,

8. predradunsko kolidino opravljenih storitev javne sluZbe za prihodnje obradunsko
obdobje,

9. predra6unske stro5ke izvajarila storitev posamezne javne sluZbe za prihodnje
obra6unsko obdobje,

10. obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne
sluZbe za preteklo in prihodnje obra6unsko obdobje,

11.prikaz razdelitve splo5nih stroSkov v skladu z 10. dlenom te uredbe za preteklo in
prihodnje obradunsko obdobje,

12, prihodke, kijih izvalalec ustvari zopravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje
obradunsko obdobje,

13. donos na vloZena poslov'no potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje
obradunsko obdobje,

14. Stevilo zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne sluZbe za preteklo in prihodnje
obracunsko obdobje,

15. podatek o viSini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deleZu, ki se
prenese na uporabnike javne infrastrukture,

16. stopnjo izkori5denosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvalanju javne sluZbe, in
stopnjo izkori5denosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvalanje posebnih
storitev,

17. izralun predradunske cene storitev posamezne javne sluZbe za prihodnje obradunsko
obdobje in izradun predradunske cene javne infrastrukture ali omrei:nin za prihodnje
obradunsko obdobje,

18. prikaz sodil za razporqarye vseh stro5kov in prihodkov po dejavnostih ter po obdinah in
19. druga razkritla na podlagi Slovenskega radunovodskega standarda 32.
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8. ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE OSKRBE S
PITNO VODO

1. Predradunska in obradunska kolidina opravljenih storitev javne sluZbe za
preteklo obradunsko obdobje (201 B)

Kolidine pitne vode (vodarina)
Predradunska kolidina v m3 Obradunska kolidina v m3

kolidina prodane vode 2.358.645 2.385.346

Stevilo vodomerov - preradunano Stevilo (omreZnina)

Predradunska kolidina Obradunska kolidina
Preradunano Stevilo vodomerov 18.950 19.069

2. Predradunski in obra6unski stro5ki izvajanja storitev posamezne javne
sluibe za preteklo obradunsko obdobje (201S)

v EUR

3. Pojasnila odmikov obradunske cene od predradunske in od potrjene cene
storitev posamezne javne sluZbe za preteklo obradunsko obdobje (2018)

Obradunska cena storitve
Predradunska cena storitve
Potrjena cena storitve

0,5991 EUR/m3
0,6007 EUR/m3
0"5874 EUFI/m3

STROSKI IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUZBE OBRACUNSKI pReonecurusxt

OSKRBE S PITNO VODO 2018 2018

1 Stro5ki materiala 229"339 246.580

- stro5ki materiala 9.174 20.138
- stro5ki elektridne energije 2',t9.265 225.233

- stro5ki goriva, plina 900 1.209

2. Stro5kistoritev 645.7'|'7 611.958

- stro5ki storitev uzdr2evania 488.802 403,866

- stro5ki drugih storitev 156.915 208.092

3. Stro5kidela 71.906 87.976

4. Odpisivrednosti 22.825 22.671

- amortizacija 3.556 3.308

- popravki vrednosti terjatev do kupcev 19.269 19.363

5. Drugi stroSki 5.250 6.590

6. Splo5ni upravni stro5ki 184.626 176.034

7. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne sluibe 3.749 0

8. lzredni odhodki 0 0

9. Vodno povradilo 212.353 199.721

STROSKI ZVAJANJA STORITEV 1.375.765 1"351.530

STROSKI JAVNE INFRASTRUKTURE 1.691.068 1.675.119
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ObradunskacenaomreZnine 7,3gO1EUR/meseci<DN2O
Predradunska cena omreZnine 7 ,3664 EUFVnnesec/sDN20
Potrjena cena omreZnine 7,1196 EUR/mesec/<DN20

Obradunska cena storitve javne sluZbe oskrbe s pitno vodo je niija od predradunske za 0,3 o/o,

kar je predvsem posledica niZjih stro5kov elektri6ne energije in drugih storitev. Obra6unska
cena je vi5ja od potrjene za 2o/o, kar je posledica viSjih stro5kov dela in vodnega povradila.
Obradunska cena omreZnine je vi5ja od predradunske za 0,3 % in od potrjene 3,8 %. Do
odstopanja je pri5lo predvsem zaradi vi5jih najemnine za infrastrukturo.

4. Primeriava obradunskih cen posamezne javne sluZbe, za katero se oblikuje
cena, z obradunskimi cenami storitev javne sluZbe na primerljivih obmodjih

Primerjava cen ni moZna, ker je oblikovanje primerljivih obmodij metodoloSko 5e nedodelano.
Po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva niso ustrezna primerjalna osnova za namen
presoje upravidenosti cen.
Ministrstvo za okolje in prostor podatkov o primerljivih obmo6ij in povprednih potrjenih,
zarabunanih in obradunskih cen storitev obveznih ob6inskih gospodarskih javnih sluZb varstva
okolja za leto 2018 do datuma priprave elaborata ni objavilo, zato te analize ni mogode narediti.
Zadryi objavljeni podatki so bili ob.flavljeni za teto 2014.

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javne sluibe, za katero se oblikuje
cena, s potrjenimi cenami storitev javne sluibe na primerljivih obmodjih

Primerjava cen ni molna, ker je oblikovanje primerljivih obmodij metodolo6ko 5e nedodelano.
Po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva niso ustrezna primerjalna osnova za namen
presoje upravidenosti cen.
Ministrstvo za okolje in prostor podatkov o primerljivih obmodij in povprednih potrjenih,
zaralunanih in obradunskih cen storitev obveznih obdinskih gospodarskih javnih sluZb varstva
okolja za leto 2018 do datuma priprave elaborata ni objavilo, zato te analize ni mogo6e narediti.
Zadnji objavljeni podatki so bili objavljeni za leto 2014.

6. Primerjava obradunske cene javne infrastrukture javne sluibe, za katero se
oblikuje cena, s primerljivimi obmodji

Primerjava cen ni molna, ker je oblikovanje primerljivih obmodij metodolo5ko 5e nedodelano.
Po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva niso ustrezna primerjalna osnova za namen
presoje upravidenosti cen.
Ministrstvo za okolje in prostor podatkov o primerljivih obmodij in povpre6nih potrjenih,
zaradunanih in obradunskih cen storitev obveznih obdinskih gospodarskih javnih sluZb varstva
okolja zaleto 2018 do datuma pripnave elaborata ni objavilo, zato te analize ni mogo6e narediti.
Zadnji objavljeni podatki so bili objavljeni za leto 2014.

7. Primerjava izvajalca javne sluibe s povpredjem panoge tiste javne sluibe,
za katero se oblikuje cena

AJPES zaleto 2018 5e niobjavil podatkov, zato so prikazani podatkiza leto 2017.

Pospe5ena pokritost kratkorodnih obveznosti

Tegakazalnika AJPES ne izradunava ve6, zato namesto tega prikazujemo kazalnik

Kratkoroini koeficient likvidnost
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'/ Kratkorodni koeficient likvidnosti panoge E 36 Zbiranje, prediS6evanje in distribucija vode
za leto 2017 po podatkih AJPES zna5a: 1,635

{ Kratkoro6ni koeficient likvidnosti za leto 2017 v OKP Roga5ka Slatina d.o.o. d.o.o. zna5a
1,395.

Gospodarnost poslovanja

'/ gospodarnost poslovanja panoge E 36 Zbiranje, prediSdevanje in distribucija vode za
leto 2017 po podatkih AJPES znaia: 1 ,02

{ gospodarnost poslovanja v OKP Roga5ka Slatina d.o.o. za leto 2017 znaila 0,gg.

Povpredna plada na zaposlenca

r' povpredna pla6a na zaposlenca panoge E 36 Zbiranje, predi5devanje in distribucija vode
za leto 2017 po podatkih AJPES znaSa: 1.648 EUR

r' povpredna pla6a na zaposlenca v OKP Roga5ka Slatina d.o.o. za leto 2017 znaSa 1.589
EUR.

8. Predraiunska kolidina opravljenih storitev javne sluibe za leto 2019

Predradunska kolicina opravljenih storitev javne sluZbe oskrbe s pitno vodo za leto 201g
zna5a 2.385.346 m3.

Predradunsko Stevilo vodomerov za obradun za leto 201g je 19.069.

9. Predradunski stroSki izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2019

v EUR

Premer vodomera Faktor omreznine Stevilo vodomerov za obradun
Preradunano Stevilo

vodomerov

DNs20 1 15.043 1s.043
20<DN<40 167 501

40<DN<50 10 21 210
50<DN<65 15 77 1.1s5

65<DN<80 an z 60

80<DN<100 50 24 1.200

100<DN<150 100 o 900

Skupaj 15.343 19.069

pneomeurusxr srnoSxr tzvAJANJA sroRlrEV

OSKRBE S PITNO VODO

pneomeurusrt
srnoSxr

2019
1. Stro5ki materiala 29E.265

- stroSki elektridne energije 288.'t01
- stro5ki goriva, plina 990
- stroSki materiala 9.174

2 Stroiki storitev ils.7'17
- stroSki storitev vzdr2evanja 488.802
- stroSki drugih storitev 156.915

3. StroSki dela 75.501
4. Odpisi vrednosti 22.825

- amortizacija 3.556
- popravki vrednosti terjatev do kupcev '19.269

5. Drugi stroiki 5.250
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6. SPLOSNI UPRAVNI STROSKI 184.626
7. lzredni odhodki 0
8. Vodno povradilo 2't2.353

STROSKI IZVAJANJA STORITEV 1.444.537

PREDMEUNSKI STROSKI OMREZNINE

OSKRBE S PITNO VODO

PREDRAEUNSKI
STROSKI

2019
stroSki amortizacije ali najema infrastrukture 936.482
stro5ki zavarovanja infrastruktu re 24.335
stloski povezani z odSkodninami za infrastrukturo 10.000

obnova in vzdrZevanje prikljudkov 791.875
STROSKI OMREZNINE 1.762.692

e elektridne energije na objektih drpali5d,
vodohranov, hidro postaj, sistema za kontinuirano dezinfekcijo pitne vode, sistema za daljinski
nadzor.
Stro5ki pogonskega goriva so stro5ki prevoznih sredstev, ki jih uporabljajo odditovalcl
vodomerov.
Stro5ki materiala so stroski potrosnega materiala, pisarni5kega materiala, drobnega inventarja,
nadomestnih delov osnovnih sredstev, avtogum.
Stro5ki monitoringa so stroski laboratorijskih analiz pitne vode, kijih izvaja zdravstveni zavod in
izdelava porodil o rezultatih analiz.
Stro5ki drugih storitev so stroSki po5tnih in telefonskih storitev, stro5ki izobralevanja,
geodetskih storitev, objave obvestil, servis gasilnih aparatov, stroSki poditniSkega dela, stroSki
storitev sledenja, najema delovne sile, odvoza odpadkov ipd.
Stro5ki tekodega vzdr2evanja so stro5ki odprave okvar na vodovodnem omreZju, stroski
rednega vzdr2evanla objektov in naprav na vodovodnem omreZju.
StroSki dela se nanaSajo na stro5ke dela zaposlenih delavcev na podrodju vodooskrbe.
Odpisi vrednosti so stro5ki amortizacije osnovnih sredstev v lasti podjetja, ki se uporabllalo za
dejavnost oskrbe s pitno vodo in prevrednotovalni poslovni odhodkipri obratnih sredstvih.
Drugi stroSki so stro5ki sodne izterjave in izdatkiza varstvo okorja.
Splo5ni upravni stro5ki so stro5ki skupnih sluZb in splo5ni skupni stro5ki, ki se delijo po kljudu
med dejavnosti,
Slro5ki vodnega povra6ila so stro5ki na podlagi Uredbe o vodnih povradilih (Ur.list RS, 1OglO2,
122t07\.

10.Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev
posamezne javne sluibe za preteklo (2018) in prihodnje (2019) obradunsko
obdobje

Za izvlanie storitev gospodarske javne sluZbe oskrba s pitno vodo je obseg poslovno potrebnih
osnovnih sredstev za preteklo obra6unsko obdobje:
- javna infrastruktura z nabavno vrednostjo v visini 3s.2s6.273 EUR in
- Iastna osnovna sredstva z nabavno vrednostjo v vidini 273.649 EUR.

Za izvaiarye storitev gospodarske javne sluZbe oskrba s pitno vodo bo predviden obseg
poslovno potrebnih osnovnih sredstev za prihodnje obra6unsko obdobje:
- javna infrastruktura z nabavno vrednostjo v viSini 96.2s3.074 EUR in
- lastna osnovna sredstva z nabavno vrednostjo v visini 286.s49 EUR.
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11.Prikaz razdelitve splo5nih stroSkov v skladu z 10. ilenom Uredbe za
preteklo in prihodnje obradunsko obdobje

Splo-Sni stro5ki in prihodki se na posamezno dejavnost razporela1o glede na dele2 proizvajalnih
stroskov posamezne dejavnosti v cerotnih proiziajalnih stroskih. 

- -
Ta delitev je bila dolodena v 7. clenu Pravilniia o metodologiii za oblikovanje cen storitev
obveznih obdinskih gospodarskih javnih sluZb varstva okolja lUiiOni tist RS, St. 63/2009), kije
veljal do 31.12.2012 in smo ga uporabljati od leta 2010 dalje.

Razdelitev h stro5kov zaletoZ0lB
Dejavnost Delei
Oskrba s pitno vodo 23,82%
VzdrZevanje prikljudkov na JVO 8,410/o
Odvajanje odpadnih voda 4,240/o
CiSeenje odpadnih voda 9,180/o
Storitve povezane z greznicami in MR-Cli 3,660/o
Zbiranje in odvoz MKO 21 ,070/o
Zbirarye in odvoz B|O odpadkov 1,650/o
VzdrZevanje JVO in JKO 27,06%
Kataster 0,91%

Predvidena razdefitev splo5nih stroSkov za leto 201
Deiavnost Delei
Oskrba s pitno vodo 23,7goA
Vzdrlevanje prikljudkov na JVO 8,350/o
Odvajanje odpadnih voda 4,2'lo/o
CiSeenje odpadnih voda 9,11%
Storitve povezane z gr-nicJmi in frltt<Tl' 3,63%
Zbirarye in odvoz MKO 20,91%
Zbiranje in odvoz BIO odpadkov 1,63%
VzdrZevanje JVO in JKO 27,46To
Kataster 0,910/o

12'Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravuanjem posebnih storitev za
preteklo in prihodnje obradunsko obdobje

Podjetje na podlagi pogodb izvqa storitev oskrbe s pitno vodo, ki ne spada v okvir javne sluZbe,
fer se voda porablia za proizvodnjo pr1at,, za tehnoloSke namene in za polnjenje bazenskih
kopaliSd.
Na podla.gi pogodbe qodjgtie dobavlja pitno vodo iz vodnega vira v Loki komunalnemu podjetju
Sentjur, iz vira v Zbelovski gori komunalnemu podjetju Slovenske Konjice, podjetju riumftoin
9.o.o. za uporabnike na Hrvaskem pa v zelo malnnem obsegu, sai so si v letu 2e14 uredili
lastno oskrbo.

Prihodki dosezeni z navedeno prodajo so v letu 2o1g zna{ali 3s3.0s9 EUR.

Predvideni prihodki doseZeni z opravljanjem posebnih storitev za leto 201g zna1alo 370.743
EUR.

13.Donos na vloZena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in
pri hodnje obradunsko obdobje

Donos na vloZena poslovno potrebna osnovna sredstva lahko predstavlja najved S % od
nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvqanje storitev oskrbe s pitno
vodo.
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Predviden donos za leto 2018 bi lahko zna5al 13.682 EUR, za leto 2O1g pa 14.327 EUR. V
izra6unu predradunske lastne cene storitev javne sluZbe, donos na sredstva izvajalca ni
vradunan.

14'Stevilo zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne sluibe za preteklo
in prihodnje obraiunsko obdobje

Stevilo zaposlenih za izuajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo je enako za preteklo in prihodnje
obra6unsko obdobje, to je 24. V to Stevilo je upoStevan vodja enote oskrbe s pitno vodo in enoie
vzdrZevanja, trije popisovalci vodomerov in 20 vzdrlevalcev vodovodnega omreZja in objektov.

l5.Podatek o vi5ini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem
deleZu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

l6.Stopnja izkori5denosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne
sluibe, in stopnjo izkori5denosti javne infrastrukture, ki je namenjena za
izvajanje posebnih storitev

Stopnja izkori56enosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanjujavne sluZbe je 1e0 o/o,

prav tako je stopnja izkoriSdenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih
storitev 100 o/o.

lT.lzraEun predradunske cene storitev posamezne javne sluibe za prihodnje
obradunsko obdobje in izradun predradunske cene javne infrastrukture ili
omreZnin za prihodnje obraiunsko obdobje

najem nina infrastrukture DeleZ, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

v EUR v o/o

Leto 2018 873.380 100
Leto 2019 936.482 100

ZAP.S
T. vRsrA srRo5Kov Predradunska cena javne sluibe oskrbe s pitno

vodo
L STROSKI IZVAJANJA STORITEV OSKRBE S PITNO VODO

1.
NEPOSREDNI STROSKI MATERIALA IN
STORITEV 943.982

a) Stro5ki materiala 298.265
stroSki elektridne enersiie 288.101
stroiki pogonskega goriva za naprave in vozila 990
drugi stro5ki materiala 9.174

b) Stro5kistoritev 645.717
stroSki vzdrZevanja infrastrukture 488.802
stroSki drugih storitev 156.915

2. NEPOSREDNI STROSKI DELA 75.501
3. DRUGI NEPOSREDNI STROSKI 28.075
4. SPLOSNI PROIZVAJALNI STROSKI 0
5. SPLOSNI NABAVNO.PRODAJNI STROSKI 0
6. SPLOSNI UPRAVNI STROSKI 184.626
7. OBRESTI ZARADI FINAGIRANJA JAVNE SLUZBE 0
8. STROSKI VODNEGA POVRAEILA 212.353
L DRUGI POSLOVNI ODHODKI 0
10. DONOS NAVLOZENA OSN.SRED.. DO 5 % 0

STROSKI SKUPAJ 1.44.537
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Kolidina vse prodane vode v m3: 2.385.346
CENA VODARINE V EURYM3 0,6056
DRUGI PRIH., KI NE IZHAJ AJO IZ STORITEV JS 370.743
STROSKI IZVAJANJA JAVNE SLUZBE 1.073"794
Kolidina prodane vode uporabnikom JS v m3: 1.707.127
CENA IZVAJANJAJAVNE SLUZBE V EUR/M- 0,6290

ZAP.S
T. VRSTA STROSKOV Predradunska cena javne infrastrukture

t. STROSKI JAVNE INFRASTRUKTURE
1. Stro5ki javne infrastrukture

1.1. Stro5 ki am o rtizacqe ali naj ema i nfrastrukture 936.482
1.2. 9qq5 ki zav arov anja i nfrastruktu re 24.335
1.3. ttrqSki povezani z od5kodninami za infrastrukturo 10.000
1.4" Finandni odhodki - stro5ki obresti 0
1.5. Stro5ki obnove in vzd 791.875

STROSKI INFRASTRUKTURE SKUPAJ: 1.762"692
Stevilo (preradunano) vodomerov - vsi: 19.069
CENAOMREZNINE V EUR/mesec/ < / = DN 20 7,7031
DRUGI PRIH., KI NE IZHAJ AJO'ZSTORITEV JS 0
STROSKI JAVNE INFRASTRUKTURE 1.762.692
Stevilo (preradunano) vodomerov iavna sluiba: 19.069
CENA OMREZNTNE V EUR/mesesl < 7 = p1,1 29 7,7031

18.Prikaz sodil za razporetanje vseh stro5kov in prihodkov po dejavnostih ter
po obdinah

Sistem razporejanja stroskov in prihodkov ter ugotavljanja poslovnih izidov po posameznih
dejavnostih in po posameznih obdinah potflujeta nldzoini svet in svet ustanoviieljev podjetja z
vsakoletnim letnim finandnim planom.
Glede na to, da so cene storitev gospodarskih javnih sluZb enake v vseh ob6inah, so sodila
oblikovana po dejavnostih.
Najosnovnej5a dolodila tega sistema so naslednja:

mest je Stirimesten.

Vedina prihodkov je neposrednih, kar pomeni, da je izvirno mogode ugotavljati na katere
dejavnosti in na katere obdine se nana5ajo. Taki prihodki se ie na poOtagi nalogov za
fakturiranje knji2rjo neposredno na posamezno dejavnost in posamezno ob6ino. pri
poslovanju po-djetja pa nastaja tudi nekaj t.i. posrednih ali splo5nih prihodkov (zlasti
prihodki od financiranja in izredni prihodki). Ti se najprej pripi5ejo skupnemu
stro5kovnemu mestu, s tega splo5nega stro5kovnega mesta pi se'nato razdelijo na
temeljne dejavnosti .(po kljudu proizvaj stro5kovnih mest).

listine (likvidiranega raduna za storitve, a iz skladiE6a, p6rabljenih
ur dela in obra6una plad po delovnem nalogu ipd.) knjiZiti na tisto dejavnost, na kitero
se taki stro5ki nana5ajo. Vsi taki stro5ki, ki so razporejeni na temeljna stro5kovna mesta

. ie ob knjiZenju na konte razreda 4 in 7, imajo torej znieai neposrednih stro5kov.

obraduna storitev po delovnih nalogih ni mogode ob knjiZenju iazporeOiti ia temeljne
dejavnosti imajo zna6aj splo5nih stro5kov in se najprej-knjiiijo na skupno stroikovno
mesto.
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prvi tazi knjiZiti na temeljno stro5kovno mesto in stroSki skupnih sluZb (kot neposredne
stro5ke dejavnosti).

dejavnosti razporqalo glede na proizvajalne stro5ke temeljnih stro5kovnih mest.

l9.Druga razkrila na podlagi Slovenskega raEunovodskega standarda 32

Druga razkritja na podlagi Slovenskega radunovodskega standarda 32 za leto 2018 so
zapisana, revidirana in javno objavljena v Letnem porodilu za leto 2018, za pretekla leta pa so
objavljena (JOLP) na spletnih straneh AJPES-a.
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