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1. PREDSTAVITEV PODJETJA 

OSNOVNI  PODATKI  O  PODJETJU : 

Firma :                                              Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. 

Sedež:                                                                   Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 3 

E – naslov:                                                                                       info@jkp-radlje.si 

Spletna stran:                                                                                  www.jkp-radlje.si   

Matična številka:                                                                                  5068002000 

Identifikacijska št. za DDV:                                                                 SI  64562999 

GLAVNE  DEJAVNOSTI:     

- oskrba s pitno vodo, 

- ravnanje z odpadki, 

- odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 

- pokopališka in pogrebna dejavnost, 

- vzdrževanje občinskih cest in javnih poti, 

- upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov, 

- izvajanje gradbenih in instalacijskih del,      

Status družbe                                                                                   javno podjetje 

Oblika organiziranosti:                                              družba z omejeno odgovornostjo  

Skupščina podjetja:                               sestavljajo jo zakoniti zastopniki družbenikov 

Direktor družbe :                                                                              Erik   MRAVLJAK 

Pridobljeni certifikat:             ISO  9001 : 2008 

 

Ustanoviteljic podjetja so : Občina Radlje ob Dravi, Občina Muta, Občina Vuzenica, 

Občina Podvelka in Občina Ribnica na Pohorju. 

Osnovni kapital podjetja znaša  398.892 € 
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Lastniški deleži v podjetju: 

 

 

 

 

Podjetje  je organizacijsko  razdeljeno na  pet organizacijskih enot in enoto uprave. V 

tem obdobju je podjetje povprečno zaposlovalo 46 delavcev. 
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2. POROČILO DIREKTORJA  PODJETJA 

2.1. SPLOŠNO 

Družba je v poslovnem letu 2013 poslovala na osnovi sprejetega poslovnega načrta.  

Poslovanje smo v družbi kontinuirano spremljali in svoje delovanje in aktivnosti 

prilagajali nastalim razmeram v vedno težjem in zahtevnem poslovnem okolju. 

Poslovanje podjetja smo vodili v zavedanju, da mora biti izvajanje naših storitev v 

zadovoljstvo uporabnikov storitev in podrejeno načelom varovanja okolja.  

 

Na področju izvajanja gospodarskih javnih služb smo v začetku leta 2013 uspeli 

uveljaviti  ekonomske pogoje poslovanja. V večjem delu so bile sprejete predlagane 

cene izvajanja komunalnih storitev,  kar je omogočila uveljavitev nove Uredbe o 

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja, (Ur. L. RS 87/12).  Uveljavitev novih – ekonomskih cen storitev 

gospodarskih javnih služb smo načrtovali in jih tudi uporabili pri izdelavi poslovnega 

načrta za leto 2013,  zato je bil poslovni načrt finančno tudi realiziran.  

 

Z začetkom leta 2013 je bila uveljavljena ločeno oblikovana cena za obdelavo in 

odlaganje odpadkov kot storitev regijskega centra KoCeROD, katerega dejavnost je 

bila v predhodnem letu financirana iz naslova subvencioniranja cene s strani občin. 

Ločeno oblikovana cena se je zaračunavala v imenu in za račun podjetja KoCeROD, 

zato sicer po planu predvideni prihodki niso vključeni v obravnavi finančne realizacije. 

Z uveljavitvijo ekonomskih cen se je strošek amortizacije javne komunalne 

infrastrukture končno vključil v ceno ter se kot postavka  omrežnina  zaračunal 

uporabniku ; prihodki pa so se na osnovi zaračunane  najemnine za javno komunalno 

infrastrukturo nakazali lastniku javne komunalne infrastrukture.  
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2.2. PREGLED  REALIZACIJE  PLANA  V LETU  2013 

 

V poslovnem načrtu za letu 2013 smo načrtovali skupaj 3.004.432 € finančnih 

prihodkov. V ta planiran znesek  je bil vključen tudi načrtovani finančni obseg storitev 

RC KoCeROD v višini 618.540 €.  Ker  smo  storitev obdelave in odlaganja odpadkov 

vso obdobje obračunali v imenu in za račun podjetja KoCeROD, ta del finančnih 

prihodkov ne vodimo in jih tudi ne obravnavamo v naših poslovnih prihodkih.  

 

Z upoštevanjem navedenega, t.j. izločitve obsega finančnega poslovanja v imenu in 

za račun KoCeROD, je potrebno oceno izpolnjevanja poslovnega načrta podati v 

okviru lastnih poslovnih prihodkov oz. lastnega dela poslovanja v programu odpadki  

in v tem delu oceniti realizacijo v primerjavi z načrtovanimi prihodki po poslovnem 

načrtu. 

 

Z upoštevano ugotovitvijo – izločitvijo predvidenih prihodkov KoCeROD ( -618.540 €)  

je primerljivi finančni plan po poslovnem načrtu naslednji; 

 

 

- skupni obseg prihodkov od prodaje:                2.385.892     € 

-  delež prihodkov iz GJS                                     1.378.796     €  

-  tržne dejavnosti                                                 1.007.096     € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacija plana po posameznih dejavnostih je razvidna iz naslednje preglednice: 
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zap. 

št. 

dejavnost planirani prihodki za 

leto 2013  ( v  € ) 

realizirani  prihodki 

v letu   2013 ( v  € ) 

Realizacija/ plan v 

letu  2012    ( v % ) 

1. Oskrba s pitno vodo 413.007 479.770 116,17 

2. ravnanje z odpadki– zbiranje in prevoz* 676.933 682.808 100,87 

3. odvajanje in čišč. odpadnih voda 245.123 208.596 85,10 

4. urejanje pokopališč 43.733 45.931 105,03 

  skupaj obvezne GJS 1.378.796 1.417.105                        102,78 

5. pogrebne storitve 125.277 147.349 117,62 

6. letno-zimsko vzdrž.cest in javna snaga 209.437 334.766 159,84 

  skupaj izbirne javne službe 334.714 482.115 144,04 

7. ostale storitve in upravljanje stanovanj 305.831 354.135 115,79 

8. projekti 366.551 397.777 108,52 

9. skupaj dopolnilne dej. in projekti 672.382 751.912 111,83 

 Skupaj vse dejavnosti 2.385.892 2.651.132 113,69 

 

 

 

Finančno realizacijo smo v primerjavi s planirano v izvajanih dejavnostih presegli v  

 gospodarskih javnih službah za  ……….………....     2,78 % 

 izbirnih javnih službah za     ………………………..  44,04 % 

 tržni dejavnosti za     ..……………………………..    11,69 % 

 

Skupaj smo  realizacijo v primerjavi s finančnim planom presegli za 13,69 %. 
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2.3. FINANČNA REALIZACIJA V GOSPODARSKIH JAVNIH 

SLUŽBAH  

 

Ker je dopolnitev uredbe koncem leta 2012  onemogočila uveljavitev predhodno že 

sprejetih cen, je začetek leta 2013 je potekal v povečanih aktivnostih za uveljavitev 

ekonomskih cen komunalnih  storitev in priprav elaboratov za uskladitev cen.  

Tako smo od pristojnih občinskih organov pridobili potrditev večine cen komunalnih 

storitev, katere smo v večini primerov uveljavili  s februarjem  2013. 

V določenih primerih so bile nekatere cene uveljavljene naknadno, v občini Muta z 

mesecem majem za oskrbo s pitno vodo in odvajanje odpadne vode in v občini 

Podvelka za čiščenje odpadne vode v mesecu juniju 2013.  

 

Z uveljavljenimi cenami so bile v glavnem uveljavljene lastne stroškovne cene po 

posameznih dejavnostih komunalnih storitev,  s čemer je bilo končno zagotovljeno 

ekonomsko  pokrivanje stroškov izvajanja gospodarskih javnih služb.  

 

Rezultat po posameznih storitvah GJI je razviden iz naslednje preglednice :  

 

 

zap. št. Dejavnost  Prihodki ( v  € ) Odhodki ( v  € ) Prihodki/ odhodki 

(  % ) 

1. vodooskrba 479.770 475.263  

100,94 

2. ravnanje z odpadki– zbiranje in 

prevoz* 

 

682.808 

 

697.896 

 

100,43 

3. odvajanje in čišč. odpadnih 

voda 

 

208.596 

 

200.666 

 

103,80 

4. urejanje pokopališč  

45.931 

 

45.549 

 

100,83 

  skupaj obvezne GJS 1.417.105 1.401.375                  101,11 
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Na področju gospodarskih javnih služb smo v vseh posameznih dejavnostih dosegli 

pokrivanje stroškov, rezultat pa je za vse GJS dosežen na nivoju pozitivnega 

ničelnega rezultata.    

V dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda so na skupni pozitivni rezultat 

vplivali tudi izredni prihodki. V občinah, kjer je že uvedeno obratovanje čistilnih 

naprav, je v tem obdobju rezultat negativen; v občini Ribnica na Pohorju zaradi 

nezadostnega števila priključenih uporabnikov na ČN, v občini Podvelka pa zaradi 

postopne uveljavitve cene, ki bo dokončno uveljavljena  z drugim polletjem 2014 .  

 

Uskladitev cen komunalnih storitev je v osnovnih dejavnostih zagotovila ekonomsko 

pokrivanje stroškov , kumulativno in tudi v večjem delu ločeno obravnavanih 

rezultatov po posameznih občinah.    

Pozitivni rezultati po posameznih dejavnostih in po občinah so minimalni oz. v 

glavnem ne presegajo 2 %. 

Negativni rezultat je bil izkazan v delu dejavnosti GJS v naslednjih primerih : 

Oskrba s pitno vodo v : 

-  občina Podvelka                     zaostanek prihodkov    -    7,9 %   

Ravnanje z odpadki v : 

           -      občina Vuzenica                      zaostanek prihodkov     - 1,3 % 

           -      občina Ribnica na Pohorju      zaostanek prihodkov     - 3,8 % 

 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v : 

- Občina Podvelka                      zaostanek prihodkov   -   29,3 % 

- občina Ribnica na Pohorju      zaostanek prihodkov    -     9,3 % 

 

Skladno z zahtevo Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, smo v posebnem poročilu – 

elaboratu za posamezno gospodarsko javno službo in za vsako občino izdelali 

analizo in ugotovili dejanske obračunske cene za preteklo obdobje . V primeru 

odstopanja nad 10 % med obračunsko in zaračunano ceno posamezne komunalne 

storitve  bi morali  predlagati ustrezne nove predračunske cene za novo poslovno 

obdobje.  
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Ker obračunska cena v primerjavi z dejansko izračunano ekonomsko ceno ne 

dosega vrednosti 10 % uveljavljene cene, ne bo predlaganih sprememb cen 

komunalnih storitev. 

V primeru rezultata za dejavnost; odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini 

Podvelka rezultat sicer zaostaja za 29,3 %, kar pa je posledica postopne uveljavitve 

predlagane cene, saj je bila ob polletju uveljavljena cena na nivoju 50 %, s 1.1.2014 

se  cena uveljavlja na nivoju 75 %, s 1.7.2014 pa 100 %. 

 

Za negativni rezultat  v gospodarskih javnih službah za  občino Podvelka in občino 

Ribnica na Pohorju  bo predlagano, da občini ta negativni rezultat oz. izgubo 

pokrijeta skladno z določili družbene pogodbe. 

 

Za znesek pozitivnega  rezultata po posameznih občinah bo predlagano, da se 

izkazani dobiček v gospodarskih javnih službah nameni pokrivanju izgube iz preteklih 

let po občinah, tako da se izkazani dobiček za posamezno občino nameni pokrivanju 

izgube v preteklih letih za iste občine.    
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2.4. FINANČNA  REALIZACIJA V IZBIRNIH JAVNIH 

SLUŽBAH 

Izbirne javne službe predstavljajo : 

- pogrebno dejavnost, 

- vzdrževanje cest, javno snago in zimsko vzdrževanje cest. 

 

Pogrebne storitve je podjetje izvajalo na področju vseh občin, letno in zimsko 

vzdrževanje cest pa na območju občine Podvelka in občine Ribnica na Pohorju. 

  

 

zap. št. Dejavnost  Prihodki ( v  € ) Odhodki ( v  € ) Prihodki/ odhodki 

(  % ) 

1. Pogrebna dejavnost  

147.349 

 

145.855 

 

101,02 

2. Letno/zimsko  vzdrževanje cest  

334.766 

 

312.883 

 

106,99 

3. Skupaj  

482.115 

 

458.738 

 

105,09 

 

V pogrebni dejavnosti je bila finančna realizacija v primerjavi z letom 2012 povečana 

za 19 %  in sicer zaradi večjega obsega dela in dodatne ponudbe v prodaji storitev. 

Na področju izvajanja pogrebnih storitev je rezultat minimalni dobiček v višini 1,1 %, 

primeren pozitivni rezultata pa je dosežen na celotnem območju izvajanja dejavnosti. 

 

Na področju letnega in zimskega vzdrževanja cest  je  bila finančna realizacija  v 

primerjavi z letom 2012 višja za 34 %. Večja realizacija je predvsem posledica 

večjega obsega dela v zimski službi v obdobju prvega polletja.   Poslovni rezultat v 

dejavnosti dosega 7 % akumulacijo , pri čemer je ugoden poslovni rezultat dosežen 

na območju občine Podvelka v višini 8,8 %, na območju občine Ribnica na Pohorju 

pa je rezultat izkazal 2,2 % višje stroške. Po opravljeni analizi in ukrepih je delno 

spremenjena pogodbena vrednost, tako da v bodoče pričakujemo zagotavljanje 

ustreznejšega pokrivanja stroškov. 
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2.5. FINANČNA REALIZACIJA V TRŽNI  DEJAVNOSTI   

zap. št. Dejavnost  Prihodki ( v  € )  

Odhodki ( v  € ) 

Prihodki/ 

odhodki  (  % ) 

1. Ostale storitve in upravljanje 

stanovanj 

 

354.135 

 

359.686 

 

98,46 

2. projekti  

397.777 

 

364.898 

 

109,01 

3. Skupaj tržne dejavnosti  

751.912 

 

724.584 

 

103,77 

 

V tržno dejavnost uvrščamo vse posle na področju nizkih gradenj, hišnih vodovodnih 

in kanalizacijskih priključkov, gradbenih storitev, stanovanjskega upravljanja in 

storitev izvajanja ogrevanja ter drugih storitev na trgu. Večina tržne dejavnosti je 

posredno vezana na izvajanja naše osnovne dejavnosti, predvsem izgradnja in 

rekonstrukcija vodovodov in vodovodnih naprav, izvajanju kanalizacijskih vodov in 

hišnih komunalnih priključkov. 

Tržna dejavnost je usmerjena na teritorialno območje občin,  v katerih podjetje izvaja 

osnovno dejavnost. Podjetje poslov izven tega območja ni izvajalo. 

Skupna finančna realizacija je bila dosežena v višini 751.912 €, v primerjavi  z letom 

2012 beležimo 4,4 % večjo realizacijo in skupno 3,7 % akumulacijo oz. za 27.327 € 

pozitivnega rezultata. 

Pri tem tržna dejavnost prevzema tudi 28,5 % skupnih stroškov, skupaj z izbirnimi 

dejavnostmi pa 43,2 % ali 116.420 € skupnih stroškov. 

Vrednostni obseg izvajanja izbirne in tržne dejavnosti po teritorialni razdelitvi je 

prikazan v naslednji tabeli; 

 

Občina Izbirne javne službe Tržna dejavnost Skupaj    (€ ) 

Muta 24.487 253.816 278.303 

Podvelka 281.802 102.276 384.078 

Radlje ob Dravi 49.554 175.202 224.756 

Ribnica na Pohorju  105.770 167.307 273.077 

Vuzenica 20.502 53.310 73.812 
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2.6. ANALIZA  ZADOVOLJSTVA  UPORABNIKOV  

KOMUNALNIH STORITEV:  

V podjetju imamo vzpostavljen in že 6 let izvajamo sistem kakovosti ISO 9001-2008. 

Sistem kakovosti obsega vse poslovne procese in ravni vodenja v podjetju, shematsko prikazano v 

nadaljevanju. 

Odgovornost 

vodstva

Vodenje 

virov

Nenehno 

izboljševanje

Procesi realizacije proizvodov

Proces prodaje

Nabava

Izbor dobaviteljev

Naročanje in prevzem materiala in storitev

Spremljanje dobaviteljev

Podporni procesi procesi

Področje sistema vodenja: Informatika Računovodstvo

Obvladovanje dokumentov in zapisov in finance
Obvladovanje nadzornih in merilnih naprav

Vzdrževanje voznega parka in opreme

Notranje presoje

Analize podatkov

Kataster

Sistem vodenja 

kakovosti
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Med osnovne cilje kakovosti določamo tudi spremljanje ocene zadovoljstva 

uporabnikov.  

Oceno zadovoljstva naših uporabnikov storitev preverjamo z anonimno anketo 

posredovano uporabnikom, ki svoje zadovoljstvo z našimi storitvami podajo z 

ocenami od 1 do 5.  

Anketo smo izvedli v mesecu marcu tako, da smo vsem uporabnikom poslali anketo 

z vprašanji o zadovoljstvu z našimi storitvami po posameznih področjih.  

Anketo zadovoljstva smo uporabnikom posredovali skupaj  z računom za komunalne 

storitve, lahko pa so anketo izpolnili tudi na naši spletni strani. 

Rezultate ankete izkazujemo v primerjalni tabeli, kjer zaradi primerjave s predhodnim 

obdobjem prikazujemo tudi rezultate ankete za predhodni dve leti.  

 

                   

Povprečna ocena iz ankete za leto:  2011 2012 2013 

Oskrba  s pitno vodo 4,20 4,20 3,83 

Odvoz in ločenim zbiranjem odpadkov 3,74 4,00 3,93 

odvajanjem in čiščenje  odpadnih voda  3,38 3,40 3,26 

Urejenostjo pokopališč in pogrebne storitve 4,00 4,10 4,00 

Kako ste zadovoljni z osebnim odnosom in 

načinom komuniciranja naših delavcev 

4,06 4,20 4,09 

Kako ste zadovoljni s potekom reševanja 

morebitnih reklamacij? 

3,96 3,80 3,70 

 

 

V tem delu poslovnega poročila pa povzemamo  skupno oceno vseh sodelujočih 

anketirancev ne glede na teritorialno razdelitev.  

Ocena zadovoljstva uporabnikov je v primerjavi s predhodnim obdobjem sicer 

minimalno nižja, razloge bomo preverjali v nadaljnji obdelavi anket in tudi vsebinskih 

pripomb, ki so jih v določenem delu podali uporabniki.  
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2.7. ORGANIZACIJA   IN  KADRI: 

Organiziranost podjetja je prilagojena izvajanju poslovnih programov dejavnosti. 

Osnovno organizacijsko shemo narekujejo potrebe izvajanja gospodarskih javnih, 

racionalizacija potrebne organiziranosti pa narekuje primerno izvajanje dopolnilnih 

dejavnosti.  

Zaradi narave dela in tudi delno sezonskega značaja določenih dejavnosti , se 

posamezne organizacijske enote medsebojno dopolnjujejo v smislu zagotavljanja 

racionalnega izvajanja dela in tudi potrebne stalne kadrovske zasedenosti. 

Število zaposlenih med letom se ni bistveno spreminjalo, smo pa racionalno 

organizacijo dela zagotavljali z notranjim razporejanjem delavcev in kombiniranjem 

delovnih mest, kar je glede na aktualne potrebe in možnosti stalna praksa. 

Povprečno je bilo redno  zaposlenih 47 delavcev.     

 

Kadrovska struktura zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe – stanje december 

2013 

 

 

SSI 

I II III IV V VI VII 

Št.  0 6 8 19 9 4 1 

 

Zaposleni po oddelkih, oz. organizacijskih enotah - primerjava december 2013/ 

december 2012:   

 

Organizacijska enota Št. zaposlenih  

2013 

Št. zaposlenih  

2012 

Vodstvo in obračunske službe 8 8 

Oddelek vodooskrbe 7 7 

Oddelek ravnanja z odpadki 16 15 

Komunalni sektor in gradbena operativa   12 12 

Služba pokopališke in pogrebne dejavnosti 4 4 

Skupaj 47 46 
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V drugem polletju sta se dva delavca upokojila, v obeh primerih smo izvedli 

nadomestno zaposlitev in sicer smo zaposlili : 

  vzdrževalca elektro opreme,   

  skladiščnika  

 

Fizični obseg dela v letu 2013   

Skupaj smo evidentirali 101.616 ur (predhodno leto 102.291 ur) od tega je : 

- redno delo  78.458, (leta 2012 ….78.321 ur, ). ali 77,21 % 

- nadur   je bilo opravljenih, 3.926, (leta 2012 …4.683,) kar je 3,88 %  

- bolniški stalež,  4.056 ur, ( leta 2012 … 2.504 ur),kar predstavlja  4,05 % 

vseh obračunanih ur,  

-  nadomestilo za redni letni dopust  9.726 ur, (leta 2012 …10.343 ur) ,  kar 

predstavlja 9,57 % vseh obračunanih ur, 

- plačani prazniki 3.944, (leto 2012 ..  4.334 ur)  pa predstavljajo 3,86 % 

     vseh obračunanih ur. 

 

V  GJS je bilo obračunanih: 

 56.909 ur (leta 2012 …60.747 ur),  

42.759 ur (2012 …45.574 ur)  rednega dela in  

2.213 ur (2012 …2.933 ur)  dodatnega  dela -  (obračunane nadure).   

 

V GJS je bilo opravljen 54,58 % delež vseh opravljenih ur rednega dela  (2012 leta 

..58,18 %),  45,42 % rednega dela je opravljenih v dopolnilnih dejavnostih. 

 Nadurno delo je bilo izvajano predvsem v dejavnosti oskrbe s pitno vodo, zaradi 

intervencij ob okvarah, dežurstev. V programu ravnanja z odpadki zaradi izrednih 

režimov del , ko se ob praznikih na delovni dan pojavlja povečan obseg dela po 

zahtevah izvršitve tedenskega plana. 

V pogrebni dejavnosti , kjer se storitve izvedbe pogrebov praviloma izvajajo izven 

rednega delovnega časa,  smo kljub večjemu obsegu v primerjavi s preteklim letom 

opravili manj nadur - 888 nadur, (v letu 2012 … 1023 nadur),saj smo ob usklajevanju 

drugih aktivnosti  del obveznosti opravil s prerazporeditvijo delovnega časa.  
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2.8. IZOBRAŽEVANJE: 

Na področju izobraževanja smo usposabljanje kadrov usmerjali v pridobivanje 

aktualnih  funkcionalnih znanj z udeležbo na raznih oblika funkcionalnega 

izobraževanja, (seminarji,  tečaji,  posveti, … ). 

 

V sistemu kakovosti ISO 9000-2008 je bila izvedena redna letna presoja, v katero so 

bili vključeni predvsem vodilni in vodstveni delavci. 

 

2.9. OSKRBA  IN  INVESTICIJE 

 

OSKRBA MATERIALA IN STORITEV 

Nabava blaga, materiala in storitev se je izvajala po tržnih pogojih, pridobivanju več 

konkurenčnih ponudb in izbiro najugodnejšega izvajalca oz dobavitelja. Nabavo 

blaga, materiala in storitev smo izvajali v krogu preverjenih dobaviteljev pod enakimi 

komercialnimi pogoji, prednostno pa smo  sodelovali z dobavitelji iz domačega 

okolja.  

Nabavne cene se v letu 2013 v primerjavi s predhodnim obdobjem niso bistveno 

spreminjale, povečan je bi obseg stroška energije, predvsem zaradi večjih 

obratovalnih stroškov po vključevanju nove opreme (črpališče Abrasiv Muta, 

kanalizacijski sistem in ČN Ribnica na Pohorju. ….), obseg stroškov vzdrževanja 

izkazuje potrebo po nadomestitvi določenega dela opreme, predvsem smetarska 

vozila. 

Zaradi večjega obsega izvedenih poslov v investicije vodovodov in vodovodnih 

naprav so bili višji stroški materiala. 

V stroških je bistvena obračunska postavka tudi najemnina za javno komunalno 

infrastrukturo, ki je bila v glavnem uvedena po uveljavitvi cen in v storitvah 

predstavlja več kot 20 % delež.   

Podrobna obrazložitev in primerjava je v računovodskem delu poročila.  

Obveznosti do dobaviteljev smo tekoče poravnavali in dosegali konkurenčne 

nabavne cene tako na področju nabav materiala, storitev in opreme. 

INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 
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Investicije, ki smo jih planirali  po poslovnem načrtu , smo realizirali glede na nujnost 

in aktualne potrebe, tako smo  investirali  99.256 €  od tega : 

  v vozila, priključke in opremo 48.246 €,    

  v opremo in orodja 37.687 €, 

  v opremo in ureditev na deponiji Muta 13.323 €. 

 

Višina obračunane amortizacije izkazuje višjo stopnjo osnovnih sredstev, ki jih bo 

potrebno kratkoročno nadomestiti, predvsem velja to za vozila in opremo v programu 

ravnanja z odpadki, kjer je nujno nabava vsaj enega novega smetarskega vozila. 

 

Potrebne investicije v osnovna sredstva in opremo  smo podrobno načrtovali v 

poslovnem načrtu za leto 2014, ki so na osnovi stabiliziranja poslovanja po ureditvi 

ekonomskih cen v GJS realno izvedljive ob ustreznih pogojih financiranja, posebej pri 

večjih investicijah, katere ne bomo mogli izvesti iz tekočega obratnega financiranja.  
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2.10. OCENA POSLOVANJA  V  LETU  2013 

 

Leto 2013  je v poslovanju podjetja prelomno obdobje, ko smo po več kot 12 letih 

zopet vzpostavili ekonomske cene v izvajanju gospodarskih javnih služb. Rezultat 

tega je, da smo v vseh gospodarskih javnih službah dosegli realno pozitivni rezultat z 

minimalnim dobičkom, kar je primeren rezultat v poslovanju GJS.  

Pomembna sprememba, dosežena z uveljavitvijo nove Uredbe v letu 2013 , je 

obračun amortizacije javne komunalne infrastrukture in sposobnost pokrivanja 

najemnine za uporabo javne komunalne infrastrukture, kar bo za lastnike zelo 

pomemben vir za obnavljanje in investicije v to komunalno infrastrukturo. 

Zaračunane najemnine v višini cca. 210.000 € praktično predstavljajo skoraj polovico 

sredstev, ki so jih občine v izvedbi našega podjetja namenile za rekonstrukcije ali 

druge investicije v komunalno infrastrukturo.  

V poslovanju podjetja je posebej pomembno, da podjetje nadaljuje s poslovno 

strategijo  izvajanja dopolnilnih dejavnosti, ki so posredno sicer vezane na osnovne 

dejavnosti. Podjetje v tem delu nastopa na trgu in pod tržnimi pogoji nastopa kot 

izvajalec poslov v investicije v javno infrastrukturo. Pri tem je vsekakor dolgoročni 

poslovni interes tako lastnikov kot podjetja, da so te investicije tudi dejansko 

izvedene v najvišji možni stopnji vgradnje kvalitetnih materialov in kakovostne 

izvedbe.  Pri tem je zelo pomemben ekonomski učinek na gospodarske javne službe, 

saj tržna dejavnost dejansko prevzema nad 40 % skupnih stroškov, kateri bi v 

večjem delu bremenili GJS , kar bi posledično narekovalo potrebo po spremembah 

oz. dvigu cen komunalnih storitev. 

Poslovanje v letu 2013 je pokazalo, da so bili predlagani in sprejeti ekonomski pogoji  

izvajanja gospodarskih javnih služb pravilni, da je dosežen rezultat v osnovnih 

dejavnostih primeren in da podjetje, razen v primeru novih ali izredno spremenjenih 

pogojih – prehod in priključevanje na čistilne naprave, ne bo izkazovalo potrebe po 

spremembi cen na področju gospodarskih javnih služb. 
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3.  RAČUNOVODSKO POROČILO 

3.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2013 

 

  31.12.2013 31.12.2012 INDEKS  

Št. Postavka     2013/2012 

  SREDSTVA 1.819.477 1.910.431 95 

A DOLGOROČNA SREDSTVA 541.628 513.650 105 

I. NEOPREDMETENA SREDS.IN DOLG.AČR 24.530 23.076 106 

1. Neopredmetena sredstva 24.037 22.699 106 

a) Dolgoročne premoženjske pravice 24.037 22.699 106 

2. Dolgoročne AČR 493 377   

II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA  512.976 485.853 318 

1. Zemljišča 174.959 174.959 100 

2. Zgradbe 160.626 158.684 101 

3. Dr.naprave in oprema, DI in dr.opred.OS 177.391 152.210 117 

III. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE 4.122 4.721 87 

1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 0 0 0 

2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 4.122 4.721 87 

B KRATKOROČNA SREDSTVA 1.259.534 1.357.235 93 

I. ZALOGE 99.783 93.187 107 

1. Material 86.115 78.741 109 

2. Trgovsko blago 13.668 14.446 95 

II. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 0 

1. Kratkoročna posojila 0 0 0 

a. Druga kratkoročna posojila 0 0 0 

III. KRATKOROČNE POSLOVNE  TERJATVE 888.546 980.976 91 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 648.885 698.366 93 

2. Kratkoročne poslovne terjatev do drugih 239.661 282.610 85 

IV. DENARNA SREDSTVA 271.205 283.072 96 

C KRATKOROČNE AČR 18.315 39.546 46 

  ZABILANČNA SREDSTVA 53.570 51.878 103 

      

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.819.477 1.910.431 95 

A KAPITAL 361.962 295.529 122 

I. VPOKLICANI KAPITAL 398.892 398.892 100 

1. Osnovni kapital 398.892 398.892 100 

II. KAPITALSKE REZERVE 96.217 96.217 100 

III. REZERVE IZ DOBIČKA 0 0 0 

1. Zakonske rezerve 0 0 0 

IV. PRENESENA ČISTA IZGUBA 133.147 199.580 67 
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V. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 0 0 0 

VI. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA 0 0 0 

B REZERVACIJE IN DOLG PČR 33.269 8.010 415 

1. Dolgoročne PČR 33.269 8.010 415 

C DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 966 966 100 

I. DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 966 966 100 

1. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 966 966 100 

Č KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 1.423.280 1.605.926 89 

I. KRATOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 1.423.280 1.605.926 89 

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 344.477 306.567 112 

2. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.078.803 1.299.359 83 

D. KRATKORČNE PČR 0 0 0 

  ZABILANČNE OBVEZNOSTI 53.570 51.878 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Izkaz poslovnega izida za obdobje 01.01.-31.12.2013 

     v EUR 
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  31.12.2013 31.12.2012 INDEKS 

Št. Postavka     2013/2012 

A ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2.472.997 1.942.557 127 

I. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE NA DOMAČEM 
TRGU 

2.472.997 1.942.557 127 

1. Čisti prihodki od prodaje proizv. in storitev razen 
najemnin -  GJS  ( k 760 ) 

1.069.403 802.996 133 

2. Čisti prihodki od prodaje proizv. in storitev razen 
najemnin - DD  ( k 760 ) 

1.177.979 1.035.074 114 

3. Omrežnina 170.866 13.412 0 

4. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala ( k762 ) 54.749 91.075 60 

D. DRUGI PRIHODKI,KI SO POVEZANI S POSLOV. 
UČINKI ( k 768 ) 

86.517 388.879 22 

1. Subvencije  39.112 386.288 10 

1.1. Subvencije  k ceni za uporabo infrastrukture 39.112 7.559 0 

1.2. Subvencije zaradi prenizkih cen GJS-odpadki 0 251.948 0 

1.3. Subvencija pokrivanja izgube GJS 0 126.781 0 

2. Drugi poslovni prihodki 47.405 2.591 1.830 

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (k766,769 ) 1.463 12.704 12 

F. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 2.560.977 2.344.140 109 

G. POSLOVNI ODHODKI 2.546.822 2.485.990 102 

I. STROŠKI BLAGA,MATERIALA IN STORITEV 1.549.656 1.537.914 265 

1. Nabavna vrednost prod. blaga in materiala 31.803 64.867 49 

2. Stroški porabljenega materiala 551.264 454.201 121 

  a) stroški materiala ( k 400,401 ) 274.989 232.639 118 

  b) stroški energije ( k 402) 248.143 196.326 126 

  c) drugi stroški materiala ( k 403-407 ) 28.132 25.236 111 

3. Stroški storitev 966.590 1.018.846 95 

  a) transportne storitve ( k 411 ) 50.424 99.639 51 

  b)najemnine ( k 413 ) 2.597 3.015 86 

  b1 )najemnina infrastrukture ( del k 413  ) 210.089 21.735 0 

  c) povračila str. zaposl. v zvezi z delom (k414) 9.614 11.158 86 

  č) dr. stroški storitev ( k 410,412,415-419 ) 693.866 883.299 79 

II. STROŠKI DELA 830.017 820.828 101 

1. Stroški plač ( k470,471) 617.461 600.316 103 

2. Stroški pokojninskih zavarovanj ( del k474) 54.234 53.128 102 

3. Stroški dr.social. zavarovanj ( del k 474) 44.427 43.521 102 

4. Drugi stroški dela ( k 473,475,476) 113.895 123.863 92 

III. ODPISI VREDNOSTI 115.559 113.569 102 

1. Amortizacija 65.718 74.810 88 

3. Prevrednotovalni.posl. odhodki  pri obrat sr.( k 721 ) 44.563 35.703 125 

IV. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 51.590 13.679 377 

1. Drugi stroški (k 48 ) 51.590 13.679 377 

H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA 14.154 0   
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I. IZGUBA IZ POSLOVANJA 0 141.850 0 

J. FINANČNI PRIHODKI 2.908 4.689 62 

I. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 2.908 4.689 62 

K. FINANČNI ODHODKI 27 19 144 

I. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 27 19 144 

L. DRUGI PRIHODKI (k 78 ) 87.247 222.423 39 

M. DRUGI ODHODKI ( k 75 ) 37.849 37.122 102 

N. CELOTNI DOBIČEK 66.433 48.121 138 

O. CELOTNA IZGUBA 0 0 0 

P. DAVEK IZ DOBIČKA 0 0 0 

S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 66.433 48.121 138 

Š. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 0 0   

  POVPREČNO ŠT. ZAPOSLENIH ( na podlagi del.ur ) 46,99 47,69 99 

  ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 12 12   

          

I. CELOTNI PRIHODKI 2.651.132 2.571.252 210 

II. CELOTNI ODHODKI 2.584.699 2.523.131 348 

III. Rezultat poslovanja 66.433 48.121   

 

3.3. Izkaz drugega vseobsegajočega donosa 

 

    v EUR 

Št. Postavka 2013 2012 INDEKS 
2013/2012 

T. Čisti poslovni izid obračunskega  obdobja 66.433 48.121 138 

U. Spremembe presežka iz prevrednotenja neopr.in opred.OS 0 0 - 

V. Spremembe presežka iz prevrednotenja fin. sred. razpoložljivih za prodajo 0 0 - 

Z. Dobički in izgube,ki izhajajo iz prevedbe rač. izkazov v tujini 0 0 - 

Ž. Druge sestavine vseobsegajočega donosa 0 0 - 

  CELOTNI VSEOBSEGAJOČ DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 66.433 48.121 138 

 

 

3.4. Izkaz bilančnega dobička/ izgube za leto 2013 

    v EUR 

Zap. Postavka 2013 2012 
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A. Čisti dobiček poslovnega leta 66.433 48.121 

B.  Preneseni  čisti dobiček 0 0 

C.  Prenesena  čista izguba 199.581 247.702 

Č. Zmanjšanje rezerv iz dobička 0 0 

D. Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave ( zakonske rezerve ) 0 0 

E. Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave in skupščine ( dr.rezerve iz dobička ) 0 0 

F. Bilančna izguba ( A-C ) 133.148 199.581 

 

Iz računovodskih izkazov za leto 2013  je razvidno, da znaša: 

1. Čisti dobiček poslovnega leta  je  66.433 EUR 

2. Podjetje nima obveznosti za plačilo davka od dohodka pravnih oseb 

3. Poslovodstvo podjetja ob sestavljanju bilance za leto 2013 zaradi pokrivanja 

prenesene izgube iz pretekli let ni oblikovalo zakonskih rezerv 

4. Prenesena čista izguba je evidentirana v višini  199.581 EUR 

5. Čisti dobiček poslovnega leta 2013 se v skladu s 3. in 4. odstavkom 64.čl. 

ZGD uporabi za kritje dela prenesene izgube 

6. Bilančna izguba poslovnega leta iz naslova prenesene izgube tako znaša 

133.147 EUR 

Glede na določila iz družbene pogodbe o pokritju izgube odloča skupščina. 
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4. PRILOGE S POJASNILI  K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

4.1. Splošna razkritja k računovodskim izkazom 

Temeljne  računovodske predpostavke 

Računovodski izkazi so sestavljeni na podlagi predpostavke upoštevanja nastanka 

poslovnih dogodkov in upoštevanja časovne neomejenosti delovanja podjetja. 

 

Računovodske usmeritve 

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu S Slovenskimi računovodskimi standardi 

( SRS ) in Zakonom o gospodarskih družbah. Kakovostne značilnosti računovodskih 

Izkazov temeljijo na razumljivosti, ustreznosti,zanesljivosti in primerljivosti. 

Računovodske usmeritve so upoštevane iste kot v predhodnem letu. 

 

Prevrednotenje gospodarskih kategorij 

V skladu s SRS 35 smo za merjenje opredmetenih osnovnih sredstev po njihovem 

pripoznavanju uporabljali model nabavne vrednosti. 

 

Priloženi računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, ki je funkcijska valuta države. 

Vse računovodske informacije, predstavljene v evrih, so zaokrožene na celo enoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETNO POROČILO 2013  

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. 

4.2. Razkritja posameznih računovodskih postavk k bilanci stanja 

SREDSTVA (1.819.477 EUR)  

 
Sredstva podjetja so za 4,76 % nižja kot leto poprej, na dan  31.12.2013 so izkazana 

v višini 1,8 milijonov EUR. 

 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA (541.628 EUR ) 

I. Neopredmetena sredstva (24.037 EUR ) 

Neopredmetena sredstva so sredstva, ki jih podjetje potrebuje pri svojem poslovanju 

in ne obstajajo v fizični obliki. Med temi sredstvi podjetje izkazuje naložbe v pravice 

za uporabo računalniške programske opreme po modelu nabavne vrednosti, med 

letom ni bilo prevrednotovanj. 

Nabavno vrednost, popravke vrednosti na začetku in koncu obračunske dobe ter 

spremembe knjigovodskih vrednosti od začetka leta do konca leta kaže preglednica 

Gibanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev. 

 

II. Opredmetena osnovna sredstva ( 512.976 EUR ) 

Podjetje  je v letu 2013 investiralo v opredmetena osnovna sredstva 99.456  EUR. 

Razmerje med novimi investicijami v opredmetena osnovna sredstva in obračunano 

amortizacijo ( 65.717 EUR ) je  1,51.  
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Pregled  investiranja v opredmetena osnovna sredstva v letu 2013 : 

naziv OS nabavna 

vrednost 

v EUR 

  naziv OS nabavna 

vrednost v 

EUR 

orodja in drugi stroji     računalniki in dr. elektr. oprema   

vrtalnik akum.De Walt 134   računalnik HP 540 

vrtalnik akum.Makita 165   računalnik HP 540 

brusilnik kotni HSW 6236 125   računalnik prenosni Asus 869 

brusilnik kotni HSW 3125 81   računalnik HP 540 

merilno orodje-detektor gms 83   računalnik HP 7500 566 

nastavek hidrantni b/c 113   fotokopirni stroj Richoh 2.295 

držalo noža za strgalnik RS 81   prenapetostna zaščita za strežnik 227 

rezilo strgalnika RS 166   prenapetostna zaščita UPS 55 

bencinski pogon za navrtalno napravo Tanaka 2.254   fotoaparat Sony 148 

navrtalna naprava NR 5805 s svedri 4.202   brezžični router Liksys 49 

aparat za iskanje okvar na vodovodu 2.208   prenapetostna zaščita UPS 71 

kovček za orodje Unior 242   GSM tel. aparat 452 

kosilnica Maestral 1.487   strojček računski Olympia 90 

kosilnica samohodna( vzdrž. pokopališč) 348       

kosilnica samohodna( vzdrž. vodohranov ) 348   vozila in oprema za vozila   

kosilnica rotacijska-priključek 503   traktor Case 29.918 

kosilnica bočna Trimer ( ČN Ribnica ) 145   ponjava za vozilo Ford ranger 890 

kosilnica rotacijska( ČN Ribnica ) 191   tovorno vozilo Ford tranzit-rabljeno 3.270 

motorna kosa H-553 487   plug snežni 4.804 

črpalka potopna Pedrollo 367   osebno vozilo Ford fusion-rabljeno 6.800 

cev tlačna za črpalko Pedrollo 208   nadgradnja traktorja Case 2.563 

črpalka  Pedrollo 8 ČN Brezno ) 199       

cestna zapora raztegljiva 126   oprema odlagališča odpadkov   

viličar paletni ročni 232   kontejner sanitarni-odlagališče 5.795 

škarje za živo mejo 479   boks za ločene odpadke( sveče ) 7.528 

          

oprema in aparati     programska oprema   

radiator električni Atlantis 996   Microsoft Office-licenca 1.974 

visokotlačni čistilnik Karcher 267   programska oprema Windows-licenca 156 

steklokeramična plošča  Gorenje( mrl. veža ) 275   programska oprema GIS-sledenje 2.800 

hladilnik vgradni 143       

predalniki za pisalno mizo 587   skupaj nabave 2013 99.456 

hladilni pokrov( pogrebna oprema ) 2.922     

voziček nakladalni za pogrebni avto 2.267     

        

zabojniki       

kontejner samonakladalni 7 m3-zelen 840     

kontejner samonakladalni 7 m3-zelen 840     

kontejner samonakladalni 7 m3-zelen 840     

kontejner samonakladalni 7 m3-zelen 840     

zabojnik PVC 1100 l 150     

zabojnik PVC 1100 l 150     

zabojniki za pesek in sol ( 5 kom) 425     
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Pregled vseh OOS v lasti podjetja 

      v EUR 

 31.12.2013 struktura 
2013 

31.12.2012 struktura 
2012 

INDEKS % 
odpisanosti 

Postavka   v %   v % 13/12 2013 
Zemljišča 174.959 33 174.959 34 100 0,00 
Zgradbe in objekti 160.626 30 158.684 31 101 52,33 
Oprema 177.391 33 152.210 30 117 84,03 
Neopredmetena osn.sredstva 24.037 4 22.699 4 106 54,10 

SKUPAJ 537.013 100 508.552 100 106 68,01 

 Podjetje v letu 2013 OOS ni slabilo ( ni izvedlo nobenega prevrednotenja zaradi 

oslabitve).  

Preglednica gibanja opredmetenih in neopredmetenih sredstev za leto 2013  

              v EUR 

    zemljišča zgradbe oprema drobni 
inventar. 

neopred.os skupaj 

Nabavna vrednost             

stanje 01.01.2013 174.959 329.429 1.063.235 4.029 47.428 1.619.080 
povečanja   0 7.529 86.997 0 4.930 99.456 
zmanjšanja   0 0 39.465 490 0 39.955 
prevrednotenja-oslabitve 0 0 0 0 0 0 
prevrednotenja-okrepitve 0 0 0 0 0 0 
stanje 31.12.2013 174.959 336.958 1.110.767 3.539 52.358 1.678.582 
                

Popravek vrednosti             

stanje 01.01.2013 0 170.745 911.025 4.029 24.729 1.110.528 
povečanja   0 0 0 0 0 0 
zmanjšanja   0 0 34.187 490   34.677 
amortizacija   0 5.587 56.538 0 3.592 65.717 
prevrednotenja-oslabitve 0 0 0 0 0 0 
prevrednotenja-okrepitve 0 0 0 0 0 0 
stanje 31.12.2013 0 176.332 933.376 3.539 28.321 1.141.568 
                

Neodpisana vrednost 174.959 160.626 177.391 0 24.037 537.013 

                
stanje 01.01.2013 174.959 158.684 152.210 0 22.699 508.552 
stanje 31.12.2013 174.959 160.626 177.391 0 24.037 537.013 

 

III. Dolgoročne poslovne terjatve (4.122 EUR ) 

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih se nanašajo na terjatve ( 122 EUR ) iz 

naslova dolgoročnega obročnega odplačila stanovanja po stanovanjskem zakonu  

( dokončno odplačilo bo v letu 2014 ) ter na dolgoročno vezan depozit Probanka 

(4.000 EUR ). 

 

 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA (1.259.534 EUR ) 
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I. Zaloge (99.783 EUR ) 

1. Material (86.115 EUR ) 

Računovodske usmeritve 

Zaloge materiala so izkazane po dejanskih nabavnih cenah, ki vključujejo tudi 

neposredne stroške nabave. Nakupna cena je zmanjšana za dobljene popuste oz. se 

izkazuje kot zmanjšanje stroškov materiala. Poraba materiala je obračunana po prvih 

nabavnih cenah z črpanjem zaloge od prve nabave proti zadnji ( FIFO metoda). 

Poraba zalog je obračunana sproti-mesečno. Zaloge materiala so se v primerjavi s 

stanjem na dan 31.12.2012 povečale za 7,08% oz. 7 tisoč EUR. Pri inventurnem 

popisu zalog materiala je bil ugotovljen manjši primanjkljaj in presežek in ker je šlo za 

istovrstne materiale in zamenjave med konti,  se je izvedel pobot. Utemeljen odpis 

materiala v skupni vrednosti 2.755 EUR se nanaša na zastarele in neuporabne 

zaloge vodovodnega materiala, ki se je letos na podlagi inventurne komisije 

dokončno izločil iz evidenc.    

2. Trgovsko blago (13.668 EUR ) 

Zaloge trgovskega blaga ( pogrebna oprema, posode za odpadke ) so vrednotene po 

nabavnih cenah. Glede na preteklo leto so se zaloge znižale za 5,38% oz. za 1 tisoč 

EUR.  

II. Kratkoročne finančne naložbe (0 EUR) 

 

III. Kratkoročne poslovne terjatve ( 888.546 EUR ) 

 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev ( 648.885 EUR ) 

Terjatve vseh vrst so ob začetnem pripoznavanju izkazane v zneskih, ki izhajajo iz 

ustreznih listin ob predpostavki, da bodo poplačane. Terjatve so po potrebi 

prevrednotene zaradi oslabitve, kadar njihova knjigovodska vrednost presega njihovo 

iztržljivo vrednost. Oslabitev terjatev je v knjigah prikazana kot popravek vrednosti 

terjatev. 

 

 

 

Preglednica kratkoročnih poslovnih terjatev: 

    terjatve do 

kupcev 

  popr. 

vred.terj. 

saldo 

terjatev  
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1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 903.031 % 254.145 648.885 

1.1. Kratkoročne  terjatve do kupcev GJS( kom.storitev in pokopal.najemnine ) 336.413 37,25 194.330 142.083 

1.2. Kratkoročne  terjatve do kupcev-občine 240.295 26,61 29.044 211.250 

1.3. Kratkoročne  terjatve do kupcev dopolnilna dejavnost 185.618 20,55 21.586 164.032 

1.4. Kratkoročne  terjatve v tujem imenu/tuj račun -najemnine stanovanj 136.801 15,15 9.185 127.616 

1.5. Kratkoročne terjatve-rezervni sklad-lastniki stanovanj 3.905 0,43 0 3.905 

2. Kratkoročni dani avansi 0   0 0 

3. Kratkoročne terjatve,povezane s finančnimi prihodki (obresti ) 0   0 0 

4. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 239.661 % 0 239.661 

4.1. Kratkoročne terjatve do zaposlenih 503 0,21 0 503 

4.2. Kratkoročne terjatve do države-za davke 15.577 6,50 0 15.577 

4.3. Kratkoročne terjatve v tujem imenu/tuj račun-prefakturiranje str. In KOCEROD 91.264 38,08 0 91.264 

4.4. Druge kratkoročne terjatve  ( javna dela, bolniške,invalidnine, trošarine ) 14.162 5,91 0 14.162 

4.6. Kratkoročne terjatve do občin-odškodnine iz naslove omrežnin 38.667 16,13 0 38.667 

4.7. Kratkoročne terjatve do občin-pokrivanje izgube 2011 78.157 32,61 0 78.157 

4.8. Druge kratkoročne terjatve   1.331 0,56 0 1.331 

  stanje  kratkoročnih poslovnih terjatev na dan 31.12.2013  ( 1+2+3+4 ) 1.142.692   254.145 888.546 

 

Analiza odprtih terjatev na dan 31.12.2013 ( brez popravkov vrednosti terjatev ) : 

  
leto 2013  

Netožene terjatve 
SKUPAJ TERJATVE-JKP struktura SK. TERJ. V TUJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN struktura   

NEZAPADLI 265.576 44 11.454 13   

 ZAPADLI 1 - 30 DNI 99.964 16 23.869 27   

 ZAPADLI 31 - 60 DNI 38.037 6 22.068 25   

ZAPADLI 61 - 90 DNI 32.633 5 1.345 2   

 ZAPADLI 91 - 180 DNI 21.887 4 3.395 4   

 ZAPADLI 181 - 365 DNI 14.369 2 541 1   

 ZAPADLI NAD 365 DNI 137.064 22 24.289 28   

SKUPAJ 609.530 100 86.961 100 696.491 

 
leto 2013   

Tožene terjatve  
SKUPAJ TERJATVE-JKP struktura SK. TERJ. V TUJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN struktura   

NEZAPADLI 0 0 0 0   

 ZAPADLI 1 - 30 DNI 40 0 0 0   

 ZAPADLI 31 - 60 DNI 758 0 0 0   

ZAPADLI 61 - 90 DNI 1.280 1 77 0   

 ZAPADLI 91 - 180 DNI 4.733 3 1.037 2   

 ZAPADLI 181 - 365 DNI 15.635 10 4.054 8   

 ZAPADLI NAD 365 DNI 130.349 85 48.577 90   

SKUPAJ 152.795 100 53.745 100 206.540 

 

Podjetje je v letu 2013 oblikovalo popravke vrednosti terjatev v skupni vrednosti 

44.563 EUR. Od tega je 90,46 % oz. 40.310 EUR v postopku sodne izterjave  

(tožbe ).V letu 2013 je bilo sodišču predano v izterjavo 196 novih izvršilnih  

predlogov , uspešno zaključenih ( dokončno ali delno poplačanih ) pa  34,80 % . Na 

podlagi podatkov oddelka za izterjavo je bilo v letu 2013 izstavljenih 5.935 opominov 

za neplačane terjatve,uspešnost izterjave po opominih pa je bila povprečno 44 %.V 

letu 2013 je podjetje obračunalo  2.908 EUR zamudnih obresti, zlasti fizičnim 
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osebam v okviru sodne izterjave. Izterjavi zapadlih računov posvečamo posebno 

pozornost tako z izdajanjem opominov, opominov pred odklopom ali tožbo ter s 

sodno izterjavo. 

Za večjo učinkovitost izterjave podjetje uporablja tudi druge možne načine, ki vodijo k 

poplačilu terjatev (kompenzacije, asignacije, obročno odplačevanje). 

4.253 EUR predstavljajo odpisi terjatev, ki jih je predlagala inventurna komisija za 

popis terjatev in obveznosti po načelu dobrega gospodarstvenika in so specificirani v 

inventurnem elaboratu za  leto 2013. 

 

Posebno kategorijo med terjatvami v  letošnjem letu predstavljajo terjatve v tujem 

imenu in za tuj račun za storitev odlaganja in predelave komunalnih odpadkov v 

imenu podjetja Kocerod d.o.o. Spremljanje terjatev v tujem imenu in za tuj račun se 

izvaja na posebnih analitičnih kontih v okviru skupine konta 145. 

V spodnji preglednici je prikazana struktura teh terjatev (netožene, tožene) po 

zapadlosti : 

leto 2013  KOCEROD netožene struktura tožene struktura skupaj 

NEZAPADLI 47.111 62 0 0 47.111 

 ZAPADLI 1 - 30 DNI 10.814 14 4 0 10.819 

 ZAPADLI 31 - 60 DNI 5.685 7 175 3 5.859 

 ZAPADLI 61 - 90 DNI 3.511 5 336 6 3.846 

 ZAPADLI 91 - 180 DNI 5.863 8 1.141 21 7.004 

 ZAPADLI 181 - 365 DNI 3.102 4 3.710 69 6.812 

 ZAPADLI NAD 365 DNI 0 0 0 0 0 

SKUPAJ 76.085 100 5.365 100 81.450 

 

Terjatve do najemnikov stanovanj (odprto stanje na dan 31.12.2013 je  

136.801 EUR ) predstavljajo najemnine, ki jih po plačilih najemnikov  prenakažemo 

lastnikom stanovanj. 

Terjatve za rezervni sklad ( odprto stanje na dan 31.12.2013 je 3.905 EUR ) , v 

katerega  lastniki stanovanj v skladu s stanovanjskim zakonom zbirajo sredstva, so v 

njihovem imenu vodena na posebnem kontu in na posebnem bančnem računu. 

Podjetje svojih terjatev nima posebej zavarovanih. 

 

 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih ( 239.661 EUR ) 
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Med kratkoročnimi terjatvami do drugih je treba izpostaviti oblikovane terjatve do 

občin za subvencioniranje oz. pokrivanje izgube GJS ( za leto 2011=78.157 EUR ) 

ter stanje odprtih kratkoročnih terjatev v tujem imenu  za tuj račun v višini 91.264 

EUR ( od tega 89,25 % Kocerod ).Ostale postavke so razvidne iz preglednice.  

Podrobnejša obrazložitev je pri postavki prihodki. 

  

IV. Denarna sredstva ( 271.205 EUR ) 

Pregled denarnih sredstev po njihovih vrstah : 

 

Denarna sredstva 31.12.2013 31.12.2012 INDEKS 
2013/2012 

Gotovinska sredstva v blagajni 83 83 100 

Denarna sredstva na bančnem računu NLB 153.784 143.548 107 

Denarna sredstva na bančnem računu Probanka 187 20.289 1 

Denarna sredstva-Rezervni sklad-lastniki stanovanj 117.151 119.152 98 

Skupaj 271.205 283.072 96 

 

Denarna sredstva rezervnega sklada, ki ga vodimo v imenu lastnikov stanovanj so 

evidentirana na posebnem – ločenem računu. 

 

C.  KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (18.315 EUR )  

  

V tej postavki bilance stanja izkazujemo kratkoročno odložene stroške (18.315 EUR )  

ki predstavljajo izdatke, povezane s poslovnimi učinki v naslednjem obdobju  

( naročnine za revije, stroški kurilnega olja nabavljenega za kurilno sezono in 

podobno) ter   še nezaračunane prihodke  za izvedbo investicije, za katero so delno 

nastali stroški že v letu 2012 ( 3.856 EUR ). 

 

 

 

 

 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (1.819.477 EUR ) 
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A. KAPITAL (361.962 EUR) 

Celotni  kapital družbe je primerjano z letom 2012 višji za 22 % oz. za 66.433 

EUR. Povečanje kapitala je rezultat pozitivnega poslovnega izida  tekočega leta. 

I. Vpoklicani kapital (398.892 EUR ) 

1. Osnovni kapital   (398.892 EUR ) 

Osnovni kapital je enak vpoklicanemu kapitalu in se v letu 2013 v primerjavi z 

letom poprej ni spreminjal. Osnovni kapital je usklajen z zneskom iz Družbene 

pogodbe. Razdeljen je na pet neenakih deležev, opredeljenih v družbeni pogodbi, 

sklenjeni med občinami ustanoviteljicami.( 37,06% občina Radlje ob Dravi, 

20,80% občina Muta, 16,38 % občina Podvelka, 18,21 % občina Vuzenica 

 in 7,55 % občina Ribnica na Pohorju).   

II. Kapitalske rezerve ( 96.217 EUR ) 

Kapitalske rezerve  lahko podjetje uporabi pod določenimi pogoji za povečanje 

osnovnega kapitala, kritje čiste izgube poslovnega leta  in kritje prenesene čiste 

izgube. V letu 2013 se kapitalske rezerve niso spreminjale.  

 

III. Rezerve iz dobička  

Podjetje v letu 2013 ni oblikovalo rezerv iz dobička. 

IV. Bilančna izguba ( 133.147 EUR ) 
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Podjetje je imelo iz leta 2012 nepokrito-preneseno čisto izgubo v skupni višini 

199.580 EUR . Podjetje v letu 2013 izkazuje pozitiven poslovni izid v višini 66.433 

EUR in ga na podlagi  odločitve poslovodstva podjetja razporeja  za pokrivanje 

prenesene čiste izgube iz preteklih.  

 

B. REZERVACIJE ( 33.269 EUR )   

I. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve  (33.269 EUR ) 

Med dolgoročnimi PČR so knjižene rezervacije iz naslova prejetih dotacij občin 

( iz preteklih let ), ki jih je podjetje prejelo za opremo GJS (posode za ekološke 

otoke, fontane na pokopališčih, informacijske stebre) in vlaganj v GJI na 

odlagališču odpadkov Gortina . Zneske prejetih dotacij in vlaganj prenašamo med 

prihodke skladno z obračunano amortizacijo osnovnega sredstva, financiranega 

iz teh virov. V letu 2013 je bilo med prihodke iz tega naslova prenesenih 1.462 

EUR. 

 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (966 EUR ) 

I. Dolgoročne poslovne obveznosti ( 966 EUR ) 

Na dolgoročnih obveznosti do občin ostaja še neporabljen znesek neporabljenega 

čistega dobička iz leta 2004 in sicer do občine Vuzenica. 

 

 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ( 1.423.280 EUR ) 

I. Kratkoročne poslovne obveznosti ( 1.423.280 EUR ) 

1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev ( 344.477 EUR ) 

Stanje obveznosti se je glede na preteklo poslovno leto znižalo za 11,37%. 

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev obsegajo sledeče postavke: 

 *Obveznosti do dobaviteljev v podjetju 293.620 EUR oz. 85,24% 

 *Obveznosti do dobaviteljev iz naslova  prefakturiranja lastnikom stanovanj 50.857   

EUR oz. 14,76 % 

Od tega je 88,17 % obveznosti nezapadlih oz. zapadlih  do 30 dni ( gledano na dan 

31.12.2013 ), za ostale starejše obveznosti pa obstajajo predlogi medsebojnih 

pobotov s terjatvami oz. drugi dogovori o plačilu . 
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2. Druge kratkoročne obveznosti ( 1.078.803 EUR ) 

  stanje na dan 
31.12.2013 

struktura 

Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.078.803  

kratkoročne obv. do zaposlenih-plača za dec. 2013-izplačilo jan. 2014 48.773 4,52 

obveznosti iz naslova okoljskih dajatev 662.721 61,44 

obveznosti za davke in prispevke 33.240 3,08 

obveznosti do lastnikov stanovanj-najemnine 197.887 18,34 

obveznosti iz fakturiranja v tujem imenu za tuj račun -Kocerod 126.027 11,68 

druge kratkoročne poslovne obveznosti 10.155 0,94 

 

Največji delež med kratkoročnimi obveznostmi predstavljajo obveznosti iz naslova 

obračunanih okoljskih dajatev iz preteklih let ( 61,44 % ), sledijo obveznosti do 

lastnikov stanovanj za še neplačano in posledično neprenakazano najemnino za 

stanovanja ( 18,34% ) ter  obveznosti do Koceroda, ki izhajajo iz neplačanih 

terjatev,ki smo jih fakturirali v njihovem imenu  in za njihov račun. 

 

 

ZABILANČNA SREDSTVA IN OBVEZNOSTI (53.570 EUR) 

Na dan 31.12.2013 ima podjetja v zabilančnih evidencah evidentirano garancijo za 

odpravo napak v garancijski dobi ( velja do 30.11.2017 ) v  višini 3.845 EUR  in 

ostale postavke, ki ostajajo v evidenci nespremenjene že vrsto let.  
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4.3. Razkritja posameznih računovodskih postavk  v izkazu uspeha 

PRIHODKI 

Predpostavke, na katerih temeljijo tabele razkritij v izkazu poslovnega izida v 

nadaljevanju: 

Podjetje se pri izkazovanju računovodskih kategorij drži pravil, zapisanih v SRS. 

Tabele v nadaljevanju prikazujejo posamezne računovodske postavke v vrednostih 

doseženega v letu 2013, glede na doseženo v letu 2012. 

 

 

 

 

A. ČISTI PRIDODKI OD PRODAJE  (2.472.997 EUR) 

Računovodska usmeritev 

Prihodki so pripoznani, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju 

povezano s povečanjem sredstev ali zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče 

zanesljivo izmeriti. Prihodki in povečanja sredstev oz. zmanjšanja dolgov se torej 

prepoznajo hkrati . 

Prihodki so pripoznani ob fakturiranju storitev ( hkrati s terjatvami iz naslova prodanih 

storitev), kar se šteje, da je prodajalec prenesel na kupca vsa tveganja. 

 

Razčlenitev posameznih vrst prihodkov 

Razčlenjene so le tiste vrste prihodkov,ki predstavljajo pomembne zneske. V okviru 
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razkrivanja postavk izkaza poslovnega izida so prihodki razkriti po njihovi naravnih 

vrstah( razčlenitev po posameznih dejavnostih je prikazana v okviru dodatnih razkritij, 

ki so določena za javna podjetja ). 

Naziv Doseženo 
2013 

Doseženo 
2012 

INDEKS 
2013/2012 

Prihodki od prodaje vode 259.355 166.263 156 

Prihodki odvajanje odpadnih voda 51.021 21.294 240 

Prihodki čiščenje odpadnih voda 15.250 4.970 307 

Prihodki vodno povračilo 32.892 0 0 

Prihodki  iz naslova izvajanja storitev 1.876.486 1.636.615 115 

Prihodki  najem kontejnerjev 403 4.906 8 

Prihodki od prodaje OS 11.975 4.022 298 

Skupaj čisti prihodki iz prodaje proizvodov in storitev 2.247.382 1.838.070 122 

        

Prihodki od prodaje pogrebne opreme 44.776 36.763 122 

Prihodki od prodaje posod za odpadke 7.235 52.152 14 

Prihodki od prodaja dr.trg.blaga 2.738 2.160 127 

Skupaj prihodki od prodaje blaga in materiala 54.749 91.075 60 

        

Prihodki omrežnina ( vodarina ) 88.204 0 0 

Prihodki omrežnina ( odvaj.in čišč.odpad.voda ) 72.315 13.412 539 

Prihodki uporaba JI-zbiranje odpadkov 10.347 0   

Skupaj prihodki iz omrežnine 170.866 13.412 1.274 

        

Skupaj čisti prihodki iz prodaje 2.472.997 1.942.557 127 

 

Čisti prihodki iz prodaje so se glede na preteklo poslovno leto povečali za 27,31 % .  

V letu 2013 smo postopoma ( od februarja do junija ) uveljavili sprejete enotne -

nediferencirane cene za vse uporabnike GJS, v vseh občinah. 

Upoštevane spremembe cen zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov so enotne za 

vso koroško regijo.  

V obračune smo vključili tudi omrežnine (področje vodarine, odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda), ki v preteklem poslovnem letu (razen v občini Ribnica), še niso bile 

uveljavljene. Več podatkov o cenah GJS je zapisano v posebnem poglavju. 

Posebna kategorija med prihodki so v letu 2013 obračunana vodna povračila. S 

prenakazilom obveznosti pa se zneski vzporedno vodijo med stroški. 

Višji kot leto poprej so prihodki iz naslova izvajanja storitev ( indeks 115), kakor tudi 

prihodki od prodaje pogrebne opreme ( indeks 122). 

V letu 2013 smo zaradi nabave novega traktorja  odprodali obstoječe vozilo, kar je 

razvidno iz podatkov o prihodkih o prodaji osnovnih sredstev. 
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B. DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI –

subvencije k ceni omrežnine  (39.112 EUR )  

 

 Doseženo 
2013 

Doseženo 
2012 

INDEKS 
2013/2012 

Prihodki-subvencija k omrežnini ( vodarina ) 9.252 0 0 

Prihodki-subvencija k omrežnini ( odvaj.in čišč.odpad.voda ) 22.654 7.559 300 

Prihodki-subvencija za uporabo JI-zbiranje odpadkov 7.206 0 0 

Skupaj  prihodki iz  naslova subvencij k omrežnini 39.112 7.559  

 

Nekatere izmed občin so poleg cen omrežnine sprejele tudi subvencije k tem 

postavkam, veljajo pa samo za fizične osebe . Struktura subvencij k cenam 

omrežnine je sledeča : 

 
vodarina  23,65 % 
odvajanje odpadnih voda  39,52 % 
čiščenje odpadnih voda  18,40 % 
uporaba JI-zbiranje odpadkov  18,42 % 

 

 

C. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (48.868 EUR ) 

V to postavko so uvrščeni  prihodki za pokrivanje amortizacije opreme , dotirane s 

strani lokalnih skupnosti in vlaganja v GJI ( odlagališče )in vračila trošarin za 

pogonsko gorivo .V letu 2013 smo iz omrežnin črpali plačane odškodnine, ki se 

nanašajo na uporabo GJI in s tem evidentirali prihodke v višini 35.356 EUR.  

 Doseženo 
2013 

Doseženo 
2012 

INDEKS 
2013/2012 

Prih. iz naslova dolg. rezervacij( amortizacija opreme ) 1.462 1.562 94 

Prih. iz naslova sofinanciranja izobraževanja 867 0 0 

Prih. iz naslova vračila trošarin za pogonsko  gorivo 4.551 2.591 176 

Prih.za pokrivanje odškodnin iz omrežnine 35.356 0 0 

Prih. vlaganja v GJI-črpanje okoljskih dajatev-odpadki 6.632 0 0 

Skupaj drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki 48.868 4.153  
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 G. FINANČNI PRIHODKI ( 2.908 EUR ) 

Med finančnimi prihodki so evidentirane  obresti, obračunane zaradi kupcem zaradi 

zamud pri  plačilih v  višini 2.908 EUR . 

 

 I. DRUGI PRIHODKI ( 87.247 EUR ) 

 

Naziv Doseženo 
2012 

Doseženo 
2012 

INDEKS 
2013/2012 

Prihodki iz naslova izterjave 21.729 23.520 92 

Prejete  odškodnine 0 15.456 0 

Dodatni rabati in sconti  1.566 1.600 98 

Drugi prihodki 2.901 11.802 0 

Prihodki iz naslova odpisanih ok.dajatev (2002-2012) 61.051 170.045 36 

Skupaj dr. prihodki povezani s poslovnimi učinki 87.247 222.423 39 

 

Pregled doseganja planiranih prihodkov v letu 2013 

 

  letni plan 
2013 

strukt.  
v % 

realizac.plana 
2013 

strukt. 
v % 

doseganje 
letnega 

plana v % 

Postavka      
1. čisti prihodki od prodaje proizvodov in 
storitev 

2.418.358 80,49 2.247.382 84,77 92,93 

2. prihodki iz naslova omrežnine in cena 
JI 

404.121 13,45 170.866 6,45 42,28 

3. prihodki od prodaje blaga 81.328 2,71 54.749 2,07 67,32 
4. prih. subvencija-omrežnina  30.915 1,03 39.112 1,48 126,51 
5. drugi prihodki iz poslovanja 48.057 1,60 48.868 1,84 101,69 

Skupaj poslovni prihodki 2.982.779 99,28 2.560.977 96,60 85,86 

Finančni prihodki 4.805 0,16 2.908 0,11 60,52 

Drugi prihodki 16.848 0,56 87.247 3,29 517,85 

Skupaj vsi prihodki 3.004.432 100,00 2.651.132 100,00 88,24 

 

Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev so realizirani 92,93 %.Poslovni 

prihodki tako za planiranimi zaostajajo za 14,14 %.Neprimerljiva je postavka 

omrežnine, saj je planirane bistveno več, kot je njena realizacija. Pri pripravi plana za 

leto 2013 še niso bile dorečena navodila glede fakturiranja odlaganja in predelave 

komunalnih odpadkov na regijskem odlagališču KOCEROD in posledično tudi 

obračunavanje uporabe JI omenjenega odlagališča.      
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STROŠKI, ODHODKI 

Stroški so evidentirani po naravnih vrstah v okviru skupin materiala, 

storitev,amortizacije,dela in drugih stroškov. V knjigovodstvu so stroški knjiženi na 

analitične konte in vsebujejo podatke o stroškovnih mestih. 

 

E. POSLOVNI ODHODKI (2.546.823 EUR ) 

 
 

Struktura poslovnih odhodkov : 
 

 vrednost          v % 

Nabavna vrednost prod. blaga 31.803 1,25 

Stroški porabljenega materiala 551.264 21,65 

Stroški storitev 966.590 37,95 

Stroški dela 830.017 32,59 

Amortizacija OS 65.717 2,58 

Prevred. posl. odhodki 49.842 1,96 

Drugi poslovni odhodki 51.590 2,03 

   

Poslovni odhodki skupaj 2.546.823 100,00 

 

Najpomembnejša kategorija poslovnih odhodkov so stroški storitev , v katerih so  

8,25 % oz. v znesku 210.089 EUR vključene tudi najemnine GJI , sledijo stroški dela, 

ki strukturno predstavljajo 32,59 % in stroški porabljenega materiala, udeleženi z 

21,65 %. 

 

Pregled poslovnih odhodkov 2013  v primerjavi s preteklim letom 
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  Doseženo 
2013 

Doseženo 
2012 

INDEKS 
2013/2012 

1. Stroški blaga , materiala in storitev 1.549.657 1.537.914 101 

a. nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 31.803 64.867 49 

b. stroški materiala 551.264 454.201 121 

c. stroški storitev 966.590 1.018.846 95 

2. Stroški dela 830.017 820.828 101 

a. stroški plač 617.461 600.316 103 

b. stroški pokojninskih in dr.socialnih zavarovanj 98.661 96.649 102 

c. drugi stroški dela 113.895 123.863 92 

3. Odpisi vrednosti 115.559 113.569 102 

a. amortizacija 65.717 74.810 88 

b. prevrednotovalni posl.odhodki pri obratnih in OS 49.842 38.759 129 

4. Drugi poslovni odhodki 51.590 13.679 377 

        

SKUPAJ STROŠKI 2.546.823 2.485.990 102 

 

Poslovni odhodki so glede na preteklo poslovno leto višji za 2,45 %. 

Višji so stroški materiala, prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 

ter drugi poslovni odhodki, ki v letu 2013 vključujejo tudi vodno povračilo ( 35.706 

EUR ).Vse ostale postavke so primerljive s preteklim istim obdobjem.    

 

 

 

1. Nabavna vrednost  prodanega blaga in materiala  ( 31.803 EUR )  

V tej postavki je evidentirana prodaja pogrebne opreme ( 23.200 EUR ) in posod 

za zbiranje odpadkov ter ostalega blaga (8.603 EUR ).Indeks glede na preteklo 

leto je 49. Bistveno manjša kot lansko isto obdobje , je bila prodaja posod za 

odpadke, saj smo v letu 2012 vsa vključena gospodinjstva opremili s posodami za 

suhe frakcije odpadkov.   

 

 

 

 

 

2. Stroški porabljenega materiala  (551.264 EUR ) 

Računovodska usmeritev 
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Stroški materiala so izkazani v skladu z metodo FIFO. 

Razčlenitev stroškov materiala : 

  Doseženo 
2013 

Doseženo 
2012 

INDEKS 
2013/2012 

Stroški osnovnega in pomožnega materiala 266.544 224.036 119 

Stroški delovne zaščite 8.444 8.603 98 

Stroški električne energije 75.910 61.338 124 

Stroški pogonskega goriva 78.185 77.143 101 

Stroški kurilnega olja-storitev ogrevanja 87.158 53.685 162 

Stroški kurilnega olja-ogrevanje JKP uprava in delavnice 6.890 4.160 166 

Stroški nadomestnih delov za OS 5.571 6.366 88 

Odpis DI 10.664 9.440 113 

Stroški pisarniškega materiala, strokovne literature 7.631 8.060 95 

Drugi stroški materiala 4.267 1.368 312 

SKUPAJ 551.264 454.199 121 

 
 

 

Med stroški materiala so vrednostno najvišje zastopani stroški osnovnega in 

pomožnega materiala ( 48,35 % ) in so za 18,98 % višji kot isto lansko obdobje. 

Stroški električne energije so za 23,76 % višji kot preteklo leto, kar je posledica 

prevzema ČN Ribnica v upravljanje. Stroški za pogonsko gorivo  so  glede na 

predhodno obdobje povišali za 1,35 % .Višji kot lani  so  stroški nabave kurilnega 

olja za storitev ogrevanja ( indeks 166 ) in so razmejeni na kurilno sezono 

2012/2013 . 
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Celotna kategorija stroškov materiala je za 21,37 % višja v  primerjavi z istim 

lanskim obdobjem.                        . 

 

3. Stroški storitev  ( 966.590 EUR ) 

 

Razčlenitev stroškov storitev : 

  Doseženo 
2013 

Doseženo 
2012 

INDEKS 
2013/2012 

Stroški prevoznih storitev-prevozi vode 0 42.198 0 

Stroški prevoznih storitev-odpadki na drugo odlagališče 36.411 51.971 70 

Stroški ostalih prevoznih storitev 14.013 5.470 256 

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opreme 77.453 80.618 96 

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem komunalne infrastrukture 22.808 19.554 117 

Najemnine 2.597 3.015 86 

Najemnina  GJI 210.089 21.735 967 

Povračila stroškov v zvezi z delom 9.614 11.158 86 

Stroški nadzorov,mnenj,posvetov,svetovanj,odvetniških storitev 48.598 67.539 72 

Stroški analiz vodnih vzorcev 20.482 23.904 86 

Stroški plačilnega prometa, bančnih storitev,zavarovalne premije 29.421 29.855 99 

Stroški poštnin,položnic,telefonskih storitev 40.390 38.644 105 

Stroški reklame in reprezentance 1.850 1.427 130 

Stroški podjemnih in avtorskih pogodb ( kmetje in dr. fizične osebe ) 75.488 39.759 190 

Stroški sejnin članom skupščine 2.796 0 0 

Stroški odlaganja odpadkov na dr.odlagališče ( JKP Log,Kocerod ) 10.526 226.610 5 

Stroški storitev podizvajalcev 343.751 338.239 102 

Drugi stroški storitev 20.303 17.148 118 

SKUPAJ 966.590 1.018.844 95 

 

V strukturi poslovnih odhodkov predstavljajo stroški storitev 37,95 % delež. 

 

Celotna kategorija stroška storitev je v primerjavi z istim lanskim obdobjem nižja 

za 5,12 %. V letu 2013, ko je prevzem preostanka odpadkov prevzela družba 

Kocerod .d.o.o., so se znižali stroški odlaganja na drugo odlagališče ter stroški 

prevoza odpadkov na drugo odlagališče.  

Posebna postavka med storitvami je najemnina GJI ( 210.089  EUR ), ki se je v 

letu 2012  ( 21.735 EUR ) obračunavala samo s strani ene izmed občin. 

Zaradi dotrajanosti opreme ( predvsem smetarski vozni park ), je bilo v letu 2013 

več vlaganj in popravil v vozila.  
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V stroških podjemnih pogodb zaradi večjega obsega izvajanja zimske službe  

v občinah Podvelka in Ribnica na Pohorju nosijo  najvišji delež oz. 83,29 % 

stroški izvajanja zimske službe  ( kmetje kot izvajalci javnosti pluženja in 

posipavanja v višini 50.494 EUR ( leta 2012 je bil znesek 25.246 EUR ). 

 

4. Stroški dela ( 830.017 EUR ) 

  Doseženo 
2013 

Doseženo 
2012 

INDEKS 
2013/2012 

Plače zaposlenih 540.181 519.447 104 

Nadomestila plač (LD, Dp,bolniške ) 77.280 80.869 96 

Stroški prehrane med delom 43.540 42.199 103 

Stroški prevoza na in z dela 31.403 29.768 105 

Regres za letni dopust 36.884 36.614 101 

Odpravnine  0 12.881 - 

Jubilejne nagrade 2.068 1.149 180 

Solidarnostna pomoč delavcu 0 1.252 - 

Prispevki za PIZ 54.234 53.128 102 

Drugi prisp.za soc.zavarovanja 44.427 43.521 102 

SKUPAJ 830.017 820.828 101 

 

V strukturi poslovnih odhodkov predstavljajo stroški dela 32,59 % delež. 

Povprečno število zaposlenih v letu 2013, izračunano na podlagi delovnih ur , je 

46,99 ( v letu 2012 je bilo število zaposlenih 47,69). 

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. je podpisnik kolektivne pogodbe 

za GJS na področju komunalnih dejavnosti. V skladu  z določbami kolektivne 

pogodbe in s svojimi splošnimi akti je vsako delovno mesto razvrščeno v ustrezni 

tarifni plačilni razred ter ovrednoteno z ustreznim količnikom, ki odraža razmerje 

do najenostavnejšega dela. Povprečna bruto plača na zaposlenega( za delavce, 

ki prejemajo plačo po kolektivni pogodbi ) , je za leto 2013 znašala 1.050 EUR, 

kar v primerjavi z republiškim povprečjem ( 1.523 EUR ) predstavlja 31,05 % 

zaostajanje. Vsem zaposlenim , ki so izpolnjevali pogoje, je bil izplačan regres za 

letni dopust v višini minimalne plače ( glede na določilo Zakona o dodatnih 

interventnih ukrepih za leto 2012 Ur.l.RS, št. 43/2012).V skladu z Uredbo o davčni 

obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur.l.RS,št. 

76/2008) smo izplačali tri jubilejne nagrade delavcem za skupno delovno dobo.  
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Strošek prehrane med delom je usklajen z Zakonom  o višini povračil stroškov v 

zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,ki velja za javna podjetja ( Ur.l.RS, 

št. 87/1997,9/1998,48/2001) in je bistveno nižji , kot dovoljuje Uredba o davčni 

obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja .    

 

 

 

 

 

Podjetje je v letu 2013 zaposlovalo tudi 12 delavcev  preko sistema javnih del, 

vendar njihove plače ne bremenijo stroškov dela, temveč so prikazane v postavki 

terjatev do drugih ( zahtevki za refundacije s  strani Zavoda za zaposlovanje in 

občin ) in obveznosti do zaposlenih iz naslova plač-javna dela.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Odpisi vrednosti ( 115.559 EUR ) 

5.1. Amortizacija 
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  Doseženo 
2013 

Doseženo  
2012 

INDEKS 
2013/2012 

Amortizacija neopredmetenih sredstev 3.592 3.328 108 
Amortizacija zgradb in drugih objektov 5.587 5.185 108 

Amortizacija opreme 56.538 66.297 85 

SKUPAJ 65.717 74.810 88 

 

Amortizacija je obračunana od vrednosti neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev. Pri vseh sredstvih se za obračun stroškov 

amortizacije za posamezno poslovno leto ter v obračunskih obdobjih znotraj leta 

uporablja enakomerna  časovna metoda. Amortizacijske stopnje za istovrstna 

sredstva so enake. Amortizacija za nabave v letu 2013 je obračunana v skladu s 

5. odstavkom 33. člena Zakona o davku od dohodka pravnih oseb ( davčno 

priznane amortizacijske stopnje ). 

Osnovna sredstva so amortizirana po stopnjah, ki so določene ob aktiviranju 

vsakega posameznega osnovnega sredstva in so po skupinah naslednje: 

 

Skupina osnovnih sredstev   Amortizacijska stopnja 

Neopredmetena sredstva   od 20   % do 25 % 

Gradbeni objekti   od  1,3 % do   8 % 

Oprema   od  7    %  do 25 % 

Računalniška oprema   od 20   %  do 50 % 

Drobni inventar   25% 

Podjetje je v letu 201 za investiranje porabilo vso obračunano amortizacijo  

tekočega leta. Stroški amortizacije so bili v 2013 nižji za 12,15 %  kot v lanskem 

istem obdobju.  

5.2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OOS (5.279 EUR ) 

Prevrednotovalni poslovni odhodki se nanašajo na odpise uničenih in na podlagi 

inventurne komisije ter sklepa direktorja izločenih osnovnih sredstev, ki so imeli 

na dan odpisa še sedanjo vrednost. 

5.3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih ( 44.563 EUR ) 

Prevrednotovalni poslovni odhodki se nanašajo na oslabitev( popravek vrednosti )          

terjatev do kupcev. V postavki so zajete sporne oz. dvomljive terjatve, ki niso bole 

plačane že dalj časa in so v postopku tožb ( 40.310 EUR ). Na podlagi sklepa 

komisije za popis terjatev in obveznosti , ki je preverjeno neizterljive terjatve v 
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predlagala v trajni odpis , je skupni znesek višini 4.253 EUR evidentiran med 

odhodki iz tega naslova.  

6. Drugi poslovni odhodki ( 51.590 EUR ) 

  Doseženo  
2013 

Doseženo  
2012 

INDEKS 
2013/2012 

Prispevek za stavbno zemljišče 491 480 102 

Vodno povračilo 35.706 0 0 

Stroški za varstvo okolja( ok.dajatve ) 1.225 1.186 103 

Nagrada študentom na obvezni praksi  671 1.308 51 

Cestnine, parkirnine 2.374 1.986 120 

Sodne takse 10.247 7.964 129 

Drugi poslovni stroški 876 755 116 

SKUPAJ 51.590 13.679   

 

69,21% drugih odhodkov predstavljajo stroški vodnega povračila, ki se v lanskem 

letu niso vodili med stroški oz. prihodki , temveč med obveznostmi v bilanci 

stanja. Višji znesek ( za 28,67 % ) kot v preteklem  letu beležimo med stroški 

sodnih taks, plačanih ob vložitvi izvršilnih predlogov. 

Tudi v letu 2013 smo omogočili dijaku in študentu opravljanje obvezne študijske 

prakse v našem podjetju , za kar smo izplačali ustrezno višino nagrade in 

povračilo za prehrano med delom.  

 

7. Finančni odhodki (27 EUR )   

Znesek predstavlja odhodke za zamudne obresti za nepravočasne plačane 

obveznosti do dobaviteljev. 

 

8. Drugi odhodki ( 37.849 EUR ) 

V  to kategorijo odhodkov uvrščamo  predvsem odškodnine, ki se izplačujejo v 

skladu s pogodbami  prebivalcem ob odlagališču odpadkov v zapiranju na Gortini 

(17.672 EUR ), kmetom za kmetijsko zemljišče ob črpališču Zg. Vižinga ( 8.552 

EUR ), letno rento – za vodni vir- lastniku zemljišča na Pernicah ( 3.965 EUR ) ter 

druge odškodnine zaradi lokacij vodovodov oz. ČN na zemljiščih posameznih 

lastnikov (7.660 EUR ).    
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4.4. Dodatna razkritja na podlagi zahtev SRS 35 

Pregledi poslovanja v letu 2013 po dejavnostih 

Izkaz poslovnih izidov po dejavnostih je enak kot izkaz poslovnega izida za podjetje 

kot celoto. V nadaljevanju prikazujemo izkaze poslovnih izidov za dejavnosti : 

 

A. Gospodarske javne službe ( GJS ) 

1.  vodooskrba 

2.  ravnanje z odpadki 

3.  odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

4.  vzdrževanje pokopališč 

 

B. Izbirne dejavnosti 

5.  pogrebne storitve 

6.  javna snaga  

7. letno-zimsko vzdrževanje cest 

 

C. Dopolnilne dejavnosti in projekti 

8.  upravljanje stanovanj 

9.  druge storitve 

10. izvajanje investicijskih projektov 

 

 

 

V dodatnih tabelah so prikazani poslovni izidi za dejavnosti gospodarskih javnih služb 

( GJS ) in izbirnih dejavnosti tudi po posameznih občinah. 
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4.4.1. Primerjava prihodkov 2013 po posameznih dejavnostih  z letom 2012 

zap.št. dejavnost prihodki 2013 struktura prihodki 2012 struktura indeks 

2013/2012 

1. vodooskrba 479.770 18,10 387.495 15,07 124 

2. ravnanje z odpadki 682.808 25,76 943.847 36,71 72 

3. odvajanje in čišč. odpadnih voda 208.596 7,87 89.455 3,48 233 

4. urejanje pokopališč 45.931 1,73 56.513 2,20 81 

  skupaj obvezne GJS 1.417.105 53,45 1.477.310 57,45 96 

              

5. pogrebne storitve 147.349 5,56 123.752 4,81 119 

6. javna snaga 39.035 1,47 47.096 1,83 83 

7. letno-zimsko  vzdrževanje cest 295.731 11,15 202.526 7,88                     146 

  skupaj izbirne javne službe 482.115 18,19 373.374 14,52 129 

              

8. ostale storitve 321.986 12,15 214.130 8,33 150 

9. upravljanje stanovanj 32.149 1,21 42.697 1,66 75 

10. projekti 397.777 15,00 463.741 18,04 86 

  skupaj dopolnilne dej.in projekti 751.912 28,36 720.568 28,02 104 

              

  skupaj vse dejavnosti 2.651.132 100,00 2.571.252 100,00 103 

 
 

Prihodki opravljanja obveznih GJS predstavljajo 53,45 % vseh prihodkov. Delež 

prihodkov iz naslova omrežnin in subvencij predstavlja v prihodkih GJS  14,82 %.   

Prihodki izbirnih javnih služb so v strukturi prihodkov udeleženi 18,19 %.Indeks 

glede na preteklo leto  je 129. Bistveno višji prihodki  kot v letu 2012 so na 

področju  izvajanja letno-zimskega vzdrževanja cest v občinah Podvelka in 

0
500.000

1.000.000
1.500.000

leto 2013

leto 2012

leto 2013 leto 2012

dopolnilne-tržne dejavnosti 751.911 720.568

izbirne JS 482.116 373.374

obvezne GJS 1.417.105 1.477.310

Primejava prihodkov 2013/2012 po dejavnostih
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Ribnica na Pohorju ( indeks 146 ).Prihodki dopolnilnih dejavnosti so za  4,35 % 

oz. za 31.344 EUR višji kot v preteklem poslovnem letu.  

4.4.2. Pregled  planiranih in doseženih prihodkov 2013 po dejavnostih 

zap. 

št. 

dejavnost planirani 

celoletni  

prihodki 2013 

struktura realizirani  

prihodki 2013 

struktura  real. 13 / 

plan. 13 

      %   % % 

1. vodooskrba 413.007 13,75 479.770 18,10 116,17 

2. ravnanje z odpadki 1.295.473 43,12 682.808 25,76 52,71 

3. odvajanje in čišč. odpadnih voda 245.123 8,16 208.596 7,87 85,10 

4. urejanje pokopališč 43.733 1,46 45.931 1,73 105,03 

  skupaj obvezne GJS 1.997.336 66,48 1.417.105 53,45 70,95 

           

5. pogrebne storitve 125.277 4,17 147.349 5,56 117,62 

6. letno-zimsko vzdrž.cest in javna snaga 209.437 6,97 334.766 12,63 159,84 

  skupaj izbirne javne službe 334.714 11,14 482.115 18,19 144,04 

           

7. ostale storitve in upravljanje stanovanj 305.831 10,18 354.135 13,36 115,79 

8. projekti 366.551 12,20 397.777 15,00 108,52 

  skupaj dopolnilne dej.in projekti 672.382 22,38 751.912 28,36 111,83 

           

  skupaj vse dejavnosti 3.004.432 100,00 2.651.132 100,00 88,24 

Doseženi  prihodki za planiranimi povprečno  zaostajajo za 11,76 %.Negativno odstopanje od 

planirane realizacije je na področju ravnanja z odpadki  ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

Prihodki ostalih dejavnosti presegajo planirane za povprečno 20 %.  
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4.4.3. Izkazi poslovnih izidov za leto 2013 po dejavnostih 

Obvezne gospodarske javne službe                                                       v EUR 

Izkaz poslovnega izida  2013  OBVEZNE GJS 

  vodooskrba ravnanje z 
odpadki 

odvaj.in 
čišč.odpad.voda 

vzdrževanje 
pokopališč 

GJS skupaj strukt. 
(%) 

A. Čisti prihodki od prodaje ,subv. in dr. posl. prihodki 462.858 653.484 171.656 45.785 1.333.783 94 

1 .čisti prihodki od prodaje proizvod in storitev razen najemnin 348.482 601.690 74.184 45.785 1.070.141 75,6 

2. čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 752 6.681 0 0 7.433 0,5 

3. subvencija občine k omrežnini oz.JI 9.252 7.206 22.654 0 39.112 2,8 

4. prihodki iz naslova omrežnine oz.JI 88.204 10.347 72.315 0 170.866 12,1 

5 .drugi poslovni prihodki 16.168 27.560 2.503 0 46.231 3,3 

              

B. Stroški blaga ,materiala in  storitev 256.729 269.343 128.725 8.302 663.099 53,1 

1. nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 167 6.098 0 0 6.265 0,5 

2. stroški porabljenega materiala 80.115 65.029 15.464 3.533 164.141 13,2 

a. stroški materiala ( k 400,401) 16.147 12.892 3.018 1.975 34.032 2,7 

b. stroški el.energije in pog.goriva( k 402 ) 60.437 45.957 9.766 1.412 117.572 9,4 

c. drugi stroški materiala ( k 403-407) 3.531 6.180 2.680 146 12.537 1,0 

3. stroški storitev 176.447 198.216 113.261 4.769 492.693 39,5 

a. transportne storitve  ( k 411 ) 1.061 36.583 0 0 37.644 3,0 

b. najemnine ( k 413 ) 0 1.200 0 0 1.200 0,1 

c. najemnina za infrastrukturo ( del 413) 97.476 17.664 94.949 0 210.089 16,8 

d. povračila str.zaposlenim v zvezi z delom ( k 414 ) 422 1.647 829 23 2.921 0,2 

e. drugi stroški storitev ( k 410,412,415-419) 77.488 141.122 17.483 4.746 240.839 19,3 

              

C. Stroški dela 95.538 265.662 37.095 31.267 429.562 34,4 

a. stroški plač ( k470,471 ) 71.892 193.097 27.871 22.572 315.432 25,3 

b. stroški social.zavarovanj ( k 474 ) 11.399 30.942 4.480 3.553 50.374 4,0 

c. drugi stroški dela ( k 473 ) 12.247 41.623 4.744 5.142 63.756 5,1 

              

D. Odpisi vrednosti 20.228 46.448 3.961 2.201 72.838 5,8 

1. amortizacija 9.688 21.777 1.559 1.112 34.136 2,7 
2. prevrednot.posl.odhodki  10.540 24.671 2.402 1.089 38.702 3,1 

a. prevrednot.posl.odhodki pri obratnih sredstvih 10.540 24.671 1.147 1.089 37.447 3,0 

b. prevrednot.posl.odhodki pri opremet.OS 0 0 1.255 0 1.255 0,1 

              

E. Drugi poslovni odhodki 37.813 8.958 258 247 47.276 3,8 

F. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 520 1.726 35 0 2.281 0,2 

G. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 0 0 0 0 0 0,0 

H. Drugi prihodki 16.057 27.121 36.758 114 80.050 5,7 

I. Drugi odhodki 15.322 17.691 2.400 1 35.414 2,8 

             

Vsi prihodki 479.435 682.331 208.449 45.899 1.416.114  

Vsi odhodki 425.630 608.102 172.439 42.018 1.248.189  

POSLOVNI IZID pred razporeditvijo sk. prih./stroškov 53.805 74.229 36.010 3.881 167.925  

       

DELEŽ SKUPNIH PRIHODKOV/STROŠKOV                                      18,41% 26,63% 10,47% 1,31% 56,82%  

J. Skupni prihodki 335 477 146 32 990   

K. Skupni stroški 49.633 71.794 28.227 3.532 153.186   

       

Celotni prihodki 479.770 682.808 208.595 45.931 1.417.104  

Celotni odhodki 475.263 679.896 200.666 45.550 1.401.375  

       

POSLOVNI IZID po razporeditvi skupnih prih./stroškov 4.507 2.912 7.929 381 15.729  
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Izbirne javne službe                

Izkaz poslovnega izida  2013 - IZBIRNE JAVNE SLUŽBE 

  pogrebne 
storitve 

letno-zimsko 
vzdrž.cest 

in javna snaga 

izbirne 
JS 

skupaj 

strukt. 
(%) 

A. Čisti prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki 146.554 333.953 480.507 99,7 

1. čisti prihodki od prodaje proizvod in storitev razen najemnin 101.762 331.978 433.740 90,0 

2 .čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 44.776 673 45.449 9,4 

3. drugi poslovni prihodki 16 1.302 1.318 0,3 

          

B. Stroški blaga ,materiala in  storitev 81.475 200.117 281.592 67,2 

1. nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 23.201 598 23.799 5,7 

2. stroški porabljenega materiala 11.573 51.927 63.500 15,2 

a. stroški materiala ( k 400,401) 1.082 40.295 41.377 9,9 

b. stroški el.energije in pog.goriva( k 402 ) 9.155 8.620 17.775 4,2 

c. drugi stroški materiala ( k 403-407) 1.336 3.012 4.348 1,0 

3 .stroški storitev 46.701 147.592 194.293 46,4 

a. transportne storitve  ( k 411 ) 0 7.560 7.560 1,8 

b. najemnine ( k 413 ) 1.397 0 1.397 0,3 

c. povračila str.zaposlenim v zvezi z delom ( k 414 ) 0 339 339 0,1 

d. drugi stroški storitev ( k 410,412,415-419) 45.304 139.693 184.997 44,1 

          

C. Stroški dela 43.448 70.775 114.223 27,3 

a. stroški plač ( k470,471 ) 32.777 50.976 83.753 20,0 

b. stroški social.zavarovanj ( k 474 ) 5.199 8.220 13.419 3,2 

c. drugi stroški dela ( k 473 ) 5.472 11.579 17.051 4,1 

          

D. Odpisi vrednosti 6.943 13.815 20.758 5,0 

1 .amortizacija 6.493 10.304 16.797 4,0 

2. prevrednot.posl.odhodki  450 3.511 3.961 0,9 

a. prevrednot.posl.odhodki pri obratnih sredstvih 450 0 450 0,1 

b. prevrednot.posl.odhodki pri opredmet.osnovnih sredstvih 0 3.511 3.511 0,8 

          

E.  Drugi poslovni odhodki 159 367 526 0,1 

F. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 17 0 17 0,0 

G. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 0 0 0 0,0 

H. Drugi prihodki 675 579 1.254 0,3 

I. Drugi odhodki 0 2.008 2.008 0,5 

          

Vsi prihodki 147.246 334.532 481.778   

Vsi odhodki 132.025 287.082 419.107   

POSLOVNI IZID pred razporeditvijo skupnih prih./stroškov 15.221 47.450 62.671   

     

DELEŽ SKUPNIH PRIHODKOV/STROŠKOV                                      5,13% 9,57% 14,70%   

J. Skupni prihodki 103 234 337   

K. Skupni stroški 13.830 25.801 39.631   

     

Celotni prihodki 147.349 334.766 482.115  

Celotni odhodki 145.855 312.883 458.738  

     

POSLOVNI IZID po razporeditvi skupnih prih./stroškov 1.494 21.883 23.377  
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Dopolnilne-tržne dejavnosti        v EUR 

Izkaz poslovnega 2013 DOPOLNILNE-TRŽNE DEJAVNOSTI 

  druge 
storitve 

upravljanje 
stanovanj 

projekti dopolnilne-
tržne 

dej.skupaj 

strukt. 
(%) 

A. Čisti prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki 318.732 31.035 396.419 746.186 99,2 

1. čisti prihodki od prodaje proizvod in storitev razen najemnin 316.823 31.035 395.881 743.739 98,9 

2. čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 1.867 0 0 1.867 0,2 

3. drugi poslovni prihodki 42 0 538 580 0,1 

            

B. Stroški blaga ,materiala in  storitev 248.598 12.810 258.598 520.006 71,8 

1. nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 1.724 0 0 1.724 0,2 

2. stroški porabljenega materiala 115.219 4.335 183.534 303.088 41,8 

a. stroški materiala ( k 400,401) 21.916 4.335 171.515 197.766 27,3 

b. stroški el.energije ,pog.goriva, kuril.olja za kurilnice( k 402 ) 92.603 0 9.912 102.515 14,1 

c. drugi stroški materiala ( k 403-407) 700 0 2.107 2.807 0,4 

3. stroški storitev 131.655 8.475 75.064 215.194 29,7 

a. transportne storitve  ( k 411 ) 0 0 5.204 5.204 0,7 

b. najemnine ( k 413 ) 0 0 0 0 0,0 

c. povračila str.zaposlenim v zvezi z delom ( k 414 ) 1.839 369 147 2.355 0,3 

d. drugi stroški storitev ( k 410,412,415-419) 129.816 8.106 69.713 207.635 28,7 

            

C. Stroški dela 45.835 23.583 46.101 115.519 15,9 

a. stroški plač ( k470,471 ) 34.808 16.960 34.004 85.772 11,8 

b. stroški social.zavarovanj ( k 474 ) 5.605 2.698 5.318 13.621 1,9 

c. drugi stroški dela ( k 473 ) 5.422 3.925 6.779 16.126 2,2 

            

D. Odpisi vrednosti 3.502 690 6.275 10.467 1,4 

1. amortizacija 239 80 3.018 3.337 0,5 

2. prevrednot.posl.odhodki  3.263 610 3.257 7.130 1,0 

a. prevrednot.posl.odhodki pri obratnih sredstvih 3.263 595 3.257 7.115 1,0 

b. prevrednot.posl.odhodki pri opremet.osnovnih sredstvih 0 15 0 15 0,0 

            

E. Drugi poslovni odhodki 579 878 328 1.785 0,2 

F. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 196 340 23 559 0,1 

G. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 0 0 0 0 0,0 

H. Drugi prihodki 2.833 752 1.057 4.642 0,6 

I. Drugi odhodki 26 0 0 26 0,0 

            

Vsi prihodki 321.761 32.127 397.499 751.387   

Vsi odhodki 298.540 37.961 311.302 647.803   

POSLOVNI IZID pred razporeditvijo skupnih prih./stroškov 23.221 -5.834 86.197 103.584   

           

DELEŽ SKUPNIH PRIHODKOV/STROŠKOV                                      6,75% 1,86% 19,87% 28,48%   

J. Skupni prihodki 225 22 278 525   

K. Skupni stroški 18.198 4.988 53.596 76.782   

      

Celotni prihodki 321.986 32.149 397.777 751.912   

Celotni odhodki 316.738 42.949 364.898 724.585   

      

POSLOVNI IZID po razporeditvi skupnih prih./stroškov 5.248 -10.800 32.879 27.327   
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Zbirno vse dejavnosti                                                                                         v EUR 

Izkaz poslovnega izida 2013-zbirno vse 
dejavnosti 

obvezne 
GJS 

skupaj 

strukt. 
(%) 

izbirne 
dejavnosti 

skupaj 

strukt. 
(%) 

dopolnilne-
tržne 

dej.skupaj 

strukt 
(%) 

SKUPAJ 

A .Čisti prihodki od prodaje in drugi poslovni 
prihodki 

1.333.783 94 480.507 100 746.186 99 2.560.476 

1. čisti prihodki od prodaje proizvod in storitev razen 
najemnin 

1.070.141 76 433.740 90 743.739 99 2.247.620 

2. čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 7.433 1 45.449 9 1.867 0 54.749 

3. subvencije občin k omrežnini oz.JI 39.112 3 0 0 0 0 39.112 

4. prihodki iz naslova omreženine oz.JI 170.866 12 0 0 0 0 170.866 

5. drugi poslovni prihodki 46.231 3 1.318 0 580 0 48.129 

                

B. Stroški blaga ,materiala in  storitev 663.099 53 281.592 67 520.006 80 1.464.697 

1. nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 6.265 1 23.799 6 1.724 0 31.788 

2. stroški porabljenega materiala 164.141 13 63.500 15 303.088 47 530.729 

a. stroški materiala ( k 400,401) 34.032 3 41.377 10 197.766 31 273.175 

b. stroški el.energije in pog.goriva( k 402 ) 117.572 9 17.775 4 102.515 16 237.862 

c. drugi stroški materiala ( k 403-407) 12.537 1 4.348 1 2.807 0 19.692 

3. stroški storitev 492.693 39 194.293 46 215.194 33 902.180 

a. transportne storitve  ( k 411 ) 37.644 3 7.560 2 5.204 1 50.408 

b. najemnine ( k 413 ) 1.200 0 1.397 0 0 0 2.597 

c. najemnina za infrastrukturo 210.089 17 0 0 0     

d. povračila str.zaposlenim v zvezi z delom ( k 414 ) 2.921 0 339 0 2.355 0 5.615 

e. drugi stroški storitev ( k410,412,415-419) 240.839 19 184.997 44 207.635 32 633.471 

                

C.Stroški dela 429.562 34 114.223 27 115.519 18 659.304 

a. stroški plač ( k470,471 ) 315.432 25 83.753 20 85.772 13 484.957 

b. stroški social.zavarovanj ( k 474 ) 50.374 4 13.419 3 13.621 2 77.414 

c. drugi stroški dela ( k 473 ) 63.756 5 17.051 4 16.126 2 96.933 

                

D.Odpisi vrednosti 72.838 6 20.758 5 10.467 2 104.063 

1 .amortizacija 34.136 3 16.797 4 3.337 1 54.270 

2. prevrednot.posl.odhodki  38.702 3 3.961 1 7.130 1 49.793 

a. prevrednot.posl.odhodki pri obratnih sredstvih 37.447 3 450 0 7.115 1 45.012 

b. prevrednot.posl.odhodki pri opremet.osnovnih 
sredstvih 

1.255 0 3.511 1 15 0   

                

E. Drugi poslovni odhodki 47.276 4 526 0 1.785 0 49.587 

F. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 2.281 0 17 0 559 0 2.857 

G. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 

H. Drugi prihodki 80.050 6 1.254 0 4.642 1 85.946 

I. Drugi odhodki 35.414 3 2.008 0 26 0 37.448 

                

Vsi prihodki 1.416.114   481.778   751.387   2.649.279 

Vsi odhodki 1.248.189   419.107   647.803   2.315.099 

POSLOVNI IZID pred razporeditvijo skupnih 
prih./stroškov 

167.925   62.671   103.584   334.180 

              

DELEŽ SKUPNIH PRIHODKOV/STROŠKOV                                      56,82%   14,70%   28,48%  100,00% 

J. Skupni prihodki 990   337   525  1.852 

K. Skupni stroški 153.186   39.631   76.782   269.599 

Celotni prihodki 1.417.104  482.115   751.912  2.651.131 

Celotni odhodki 1.401.375  458.738   724.585  2.584.698 

        

POSLOVNI IZID  15.729  23.377  27.327  66.433 
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Pregledi poslovanja obveznih GJS in izbirnih služb v letu 2013  
 
Poslovanje obveznih  GJS  v letu 2013 - vse občine     

                
 

DEJAVNOST PRIHODKI % ODHODKI % REZULTAT % PRIH 
 

VODOOSKRBA 479.770 33,86 475.264 33,91 4.506 0,94 
 

RAVNANJE Z ODPADKI 682.808 48,18 679.896 48,52 2.912 0,43 
 

ODVAJANJE, ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 208.596 14,72 200.666 14,32 7.930 3,80 
 

UREJANJE POKOPALIŠČ 45.931 3,24 45.550 3,25 381 0,83 
 

SKUPAJ OBVEZNE STORITVE 1.417.105 100,00 1.401.376 100,00 15.729 1,11 
 

              
 

Poslovaje izbirnih dejavnosti v letu 2013- vse občine           

              
 

DEJAVNOST PRIHODKI % ODHODKI % REZULTAT % PRIH 
 

POGREBNE STORITVE 147.349 30,56 145.855 31,79 1.494 1,01 
 

LETNO-ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST in JS 334.766 69,44 312.883 68,21 21.883 6,54 
 

SKUPAJ IZBIRNE DEJAVNOSTI 482.115 100,00 458.738 100,00 23.377 4,85 
 

               
              

 
              

 
SKUPAJ obvezne in izbirne dejavnosti PRIHODKI   ODHODKI   REZULTAT   

 
  1.899.220   1.860.114   39.106   
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Pregled poslovanja  obveznih GJS in izbirnih JS v letu 2013 občina Radlje ob Dravi 

 
Poslovanje obveznih GJS               

               

DEJAVNOST 
  

PRIHODKI % ODHODKI % REZULTAT % PRIH 

VODOOSKRBA   232.575 40,06 227.974 40,45 4.601 1,98 

RAVNANJE Z ODPADKI   280.541 48,32 277.970 49,32 2.571 0,92 

ODVAJANJE, ČIŠČENJE ODPADNIH VODA   67.492 11,62 57.685 10,23 9.807 14,53 

UREJANJE POKOPALIŠČ   0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SKUPAJ OBVEZNE GJS   580.608 100,00 563.629 100,00 16.979 2,92 

                

Poslovanje izbirnih JS               

                

DEJAVNOST 
  

PRIHODKI % ODHODKI % REZULTAT % PRIH 

POGREBNE STORITVE   49.554 100,00 49.229 100,00 325 0,66 

SKUPAJ IZBIRNE DEJAVNOSTI   49.554 100,00 49.229 100,00 325 0,66 

                

                

                

SKUPAJ obvezne in izbirne dejavnosti   PRIHODKI   ODHODKI   REZULTAT   

    630.162   612.858   17.304   
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Pregled poslovanja  obveznih GJS in izbirnih JS v letu 2013 občina Muta 

 
Poslovanje obveznih GJS               

 
  

           

DEJAVNOST 
  

PRIHODKI % ODHODKI % REZULTAT 
% 

PRIH 

VODOOSKRBA   107.517 33,81 105.831 34,58 1.686 1,57 

RAVNANJE Z ODPADKI   149.543 47,02 146.728 47,94 2.815 1,88 

ODVAJANJE, ČIŠČENJE ODPADNIH VODA   47.409 14,91 40.001 13,07 7.408 15,63 

UREJANJE POKOPALIŠČ   13.578 4,27 13.475 4,40 103 0,76 

SKUPAJ OBVEZNE GJS   318.047 100,00 306.035 100,00 12.012 3,78 

                

Poslovanje izbirnih JS               

                

DEJAVNOST 
  

PRIHODKI % ODHODKI % REZULTAT 
% 

PRIH 

POGREBNE STORITVE   24.488 23983,00 23.983 100,00 505 2,06 

SKUPAJ IZBIRNE DEJAVNOSTI   24.488 100,00 23.983 100,00 505 2,06 

                

                

                

SKUPAJ obvezne in izbirne dejavnosti   PRIHODKI   ODHODKI   REZULTAT   

    342.535   330.018   12.517   
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Pregled poslovanja  obveznih GJS in izbirnih JS v letu 2013 občina Podvelka 

 

Poslovanje obveznih GJS               

                

DEJAVNOST 
  

PRIHODKI % ODHODKI % REZULTAT 
% 

PRIH 

VODOOSKRBA   42.096 25,40 45.449 26,29 -3.353 -7,97 

RAVNANJE Z ODPADKI   95.184 57,43 94.285 54,54 899 0,94 

ODVAJANJE, ČIŠČENJE ODPADNIH VODA   16.587 10,01 21.450 12,41 -4.863 -29,32 

UREJANJE POKOPALIŠČ   11.858 7,16 11.695 6,76 163 1,37 

SKUPAJ OBVEZNE GJS   165.725 100,00 172.879 100,00 -7.154 -4,32 

                

 
Poslovanje izbirnih JS               

                

DEJAVNOST 
  

PRIHODKI % ODHODKI % REZULTAT 
% 

PRIH 

POGREBNE STORITVE   38.272 38272,00 37.780 14,70 492 1,29 

LETNO-ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST IN JAVNA 
SNAGA 

  243.530 86,42 219.197 85,30 24.333 9,99 

SKUPAJ IZBIRNE DEJAVNOSTI   281.802 100,00 256.977 100,00 24.825 8,81 

                

                

                

SKUPAJ obvezne in izbirne dejavnosti   PRIHODKI   ODHODKI   REZULTAT   

    447.527   429.856   17.671   

        
 

  

       

        

        

        

    
 

  
 

    
 

  
  

   
 

  
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
        

 

 

 

 

Pregled poslovanja  obveznih GJS in izbirnih JS v letu 2013 občina Vuzenica 
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Poslovanje obveznih GJS               

               

DEJAVNOST   PRIHODKI % ODHODKI % REZULTAT % PRIH 

VODOOSKRBA   68.292 33,78 66.238 33,12 2.054 3,01 

RAVNANJE Z ODPADKI   107.489 53,16 108.958 54,48 -1.469 -1,37 

ODVAJANJE, ČIŠČENJE ODPADNIH VODA   12.684 6,27 11.093 5,55 1.591 12,54 

UREJANJE POKOPALIŠČ   13.723 6,79 13.696 6,85 27 0,20 

SKUPAJ OBVEZNE GJS   202.188 100,00 199.985 100,00 2.203 1,09 

                

 
Poslovanje izbirnih JS               

                

DEJAVNOST 
  

PRIHODKI % ODHODKI % REZULTAT % PRIH 

POGREBNE STORITVE   20.502 100 20.453 100,00 49 0,24 

SKUPAJ IZBIRNE DEJAVNOSTI   20.502 100 20.453 100,00 49 0,24 

                

 
 
 
    

            

SKUPAJ obvezne in izbirne dejavnosti   PRIHODKI   ODHODKI   REZULTAT   

    222.690   220.438   2.252   
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Pregled poslovanja  obveznih GJS in izbirnih JS v letu 2013 občina Ribnica na Pohorju 

 
Poslovanje obveznih GJS               

              

DEJAVNOST 
  

PRIHODKI % ODHODKI % REZULTAT 
% 

PRIH 

VODOOSKRBA   29.289 19,46 29.770 18,74 -481 -1,64 

RAVNANJE Z ODPADKI   50.051 33,25 51.955 32,71 -1.904 -3,80 

ODVAJANJE, ČIŠČENJE ODPADNIH VODA   64.423 42,80 70.437 44,34 -6.014 -9,34 

UREJANJE POKOPALIŠČ   6.772 4,50 6.684 4,21 88 0,00 

SKUPAJ OBVEZNE GJS   150.535 
100,0

0 
158.846 

100,0
0 

-8.311 -5,52 

                

Poslovanje izbirnih JS               

                

DEJAVNOST 
  

PRIHODKI % ODHODKI % REZULTAT 
% 

PRIH 

POGREBNE STORITVE   14.534 13,74 14.412 13,33 122 0,84 

LETNO-ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST   91.236 86,26 93.686 86,67 -2.450 -2,69 

SKUPAJ IZBIRNE DEJAVNOSTI   105.770 
100,0

0 
108.098 

100,0
0 

-2.328 -2,20 

                

                

                

SKUPAJ obvezne in izbirne dejavnosti   PRIHODKI   ODHODKI   REZULTAT   

    256.305   266.944   -10.639   
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4.4.4. Obrazložitev izračunavanja posrednih oz. splošnih ter skupnih stroškov 

za razporejanje na posamezne dejavnosti oz. poslovno- izidne enote  

Sistem razporejanja stroškov in prihodkov ter ugotavljanja poslovnih izidov po posameznih dejavnostih 

in po posameznih občinah temelji na vrednostnih podlagah , ki izvirajo iz poslovnih dogodkov oz. so 

zapisani v Pravilniku o računovodstvu podjetja. Za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih 

in občinah , ki imajo značaj posrednih oz. splošnih stroškov ter skupnih stroškov, uporablja podjetje 

ključe za delitve le-teh.  

  

V letu 2010 je revizijska hiša Plus revizija d.o.o. in Ljubljane opravila revizijo objektivne opravičenosti 

sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov. Ugotovitev 

revizije je, da postavljena sodila na primeren način in dovolj podrobno urejajo evidentiranje prihodkov, 

odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov za različne dejavnosti in so skladna z načeli 

stroškovnega računovodstva in kot taka objektivno opravičena. Tudi v letu 2013 smo za razporejanje 

stroškov in prihodkov uporabljali potrjena sodila. 

Najosnovnejša določila  sistema razporejanja stroškov in prihodkov so naslednja: 

 Vsi prihodki in stroški  se obvezno knjižijo na stroškovna mesta oz. poslovno-izidne enote. 

Šifrant stroškovnih mest je trimesten oz. štirimesten, kjer je takšna členitev smiselna. Prvo 

mesto v šifrantu določa dejavnost, drugo mesto(pri GJS ) pove ali gre za gospodarsko javno 

službo ali naročniški del v okviru GJS, tretje mesto določa občino, četrto mesto pa je 

rezervirano za podrobnejšo opredelitev vrste storitve. Prihodke in stroške je mogoče z vidika 

dejavnosti in občin ločevati na neposredne , posredne (splošne ) in skupne. 

 97,37 % prihodkov je neposrednih, kar pomeni, da je izvirno mogoče ugotavljati , na katere 

dejavnosti in na katere občine se nanašajo. Taki prihodki se že na podlagi nalogov za 

fakturiranje knjižijo neposredno na posamezno dejavnost in posamezno občino. Pri poslovanju 

podjetja pa se oblikuje tudi nekaj t.i. posrednih ali splošnih prihodkov (2,56%)-to so prihodki 

od financiranja in drugi prihodki. Ti se najprej pripišejo ustreznemu splošnemu stroškovnemu 

mestu, s tega splošnega stroškovnega mesta pa se nato razdelijo na temeljne dejavnosti in 

občine (praviloma po ključu  neposrednih prihodkov). 

 Tudi za 75,99 % stroškov  velja, da jih knjižimo neposredno na podlagi knjigovodske listine 

(likvidiranega računa za storitve, zbirnika izdaje materiala iz skladišča, porabljenih ur dela in 

obračuna plač po delovnem nalogu….)  na tisto dejavnost in tisto občino, na katero se taki 

stroški nanašajo. Za delitev nekaterih kategorij stroškov uporabljamo izkustvene oz. 

dogovorjene ključe,ki so jih opredelili  vodje dejavnosti in jih smatramo kot del neposrednih 

stroškov. Posredni oz. splošni stroški, za katere velja, da bremenijo določeno dejavnost, ni jim 

pa mogoče opredeliti občine, predstavljajo 13,58 % vseh stroškov (stroški porabe goriva, 

stroški avtomobilskih gum, stroški vzdrževanja strojev in vozil, stroški zavarovanja strojev in 

vozil, stroški amortizacije strojev in vozil) velja delitev po ključih, katerih podlage za izračun so 
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podatki o neposrednih stroških po dejavnostih in po občinah. Za vsako dejavnost je 

predvideno eno splošno stroškovno mesto.  

 Prihodki in stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema 

obračuna storitev po delovnih nalogih ni mogoče ob knjiženju razporediti na temeljne 

dejavnosti in občine imajo značaj skupnih prihodkov in skupnih stroškov. V letu 2013 so ti 

prihodki v strukturi vseh prihodkov predstavljali 0,07% delež oz. 1.852 EUR , skupni stroški pa 

so v strukturi vseh stroškov predstavljali 10,43 % oz. 269.600 EUR. 

 

 

Pregled skupnih prihodkov/stroškov, ki se na podlagi sodil ( ključev ) razporejajo na posamezne dejavnosti in 

občine 

Pregled skupnih prihodkov/stroškov za obdobje  2013     

    str.v 
% 

I. PRIHODKI SKUPAJ 1.852   

1. Neposredno obračunani prihodki 1.852 100,00 

   a) prihodki od prodaje proiz. in stor. 0 0,00 

   b) prih. od prodaje blaga 0 0,00 

   c) finančni in izredni prihodki 1.852 100,00 

      

II. STROŠKI, ODHODKI SKUPAJ 269.600   

1. Neposredni stroški, odhodki 269.600 100,00 

    a) stroški materiala ( pomož.mat., pisarniški mat., 10.269 3,81 

    b)stroški energije ( elektrika,pogon.gorivo,kurilno olje ) 10.281 3,82 

    c) stroški storitev 64.402 23,89 

    d) stroški dela 170.712 63,31 

    e) amortizacija 11.447 4,25 

    f) prevred.obrat.sred. 0 0,00 

    g) drugi stroški 2.061 0,76 

   h) finančni in izredni odhodki 428 0,16 
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Za delitev skupnih prihodkov  smo v letu 2013 uporabili ključ neposrednih prihodkov (po dejavnostih in 

občinah) 

Za razporeditev skupnih stroškov pa  je uporabljen kombiniran delitveni ključ, katerega izračun temelji 

na treh podlagah:  

Prva podlaga za določitev kombiniranega ključa so  neposredni stroški ( velja za  37,84% skupnih 

stroškov).Druga in tretja podlaga pa je angažiranost skupnih služb - poslovodstva, ki vključuje funkcijo 

vodenja,komerciale, prodaje  in kadrovsko-pravnih zadev  ter računovodstva s financami v 

posameznih dejavnostih. 

 

  SM stroški struktura 
v % 

       

poslovodstvo 916 70.890 26,29        

računov.finance 936 96.695 35,87        

skupno SM-neopr.dej. 996 102.015 37,84        

    269.600 100,00        

           

 delitev poslovodstvo  delitev računovodstvo  delitev skupno SM   

  osnova % ponder ključ v % osnova % ponder ključ v 
% 

osnova % ponder ključ ključ 

vodooskrba 19,00 26,29 5,00 18,00 35,87 6,46 18,38 37,84 6,95 18,41 

ravn. z odpadki 28,00 26,29 7,36 26,00 35,87 9,33 26,27 37,84 9,94 26,63 

odv.in čišč.voda 10,00 26,29 2,63 14,00 35,87 5,02 7,45 37,84 2,82 10,47 

urej.pokopališč 1,00 26,29 0,26 1,00 35,87 0,36 1,81 37,84 0,68 1,31 

pogreb.stor. 4,50 26,29 1,18 5,00 35,87 1,79 5,70 37,84 2,16 5,13 

javna snaga 1,00 26,29 0,26 1,00 35,87 0,36 1,50 37,84 0,57 1,19 

letno vzdrž.cest 2,00 26,29 0,53 2,00 35,87 0,72 2,59 37,84 0,98 2,22 

zimsko vzdrž.cest 6,00 26,29 1,58 4,00 35,87 1,43 8,31 37,84 3,14 6,16 

ost. storitve 3,00 26,29 0,79 3,00 35,87 1,08 12,90 37,84 4,88 6,75 

upravlj.stan. 2,00 26,29 0,53 2,00 35,87 0,72 1,64 37,84 0,62 1,86 

projekti 23,50 26,29 6,18 24,00 35,87 8,61 13,45 37,84 5,09 19,88 

skupaj 100,00   26,29 100,00   35,87 100,00   37,84 100,00 

 

 

Za delitev skupnih  stroškov med občinami je uporabljeno sodilo neposrednih stroškov. 
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5. IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA O 

PRAVILNOSTI POSLOVNEGA POROČILA 

 

 

 

 

 

V skladu z drugo točko 60. a člena Zakona o gospodarskih družbah ( ZGD-1B, Ur. list RS 

68/2008 ) poslovodstvo  Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. 

 

 

I z j a v l j a  

 

da so računovodski izkazi za leto 2013 pripravljeni v skladu z veljavnimi predpisi in 

slovenskimi računovodskimi standardi ( 2006 ). 

 

V letnem poročilu so v poslovnem poročilu predstavljeni vsi pomembni vidiki 

delovanja podjetja, v pojasnilih pa podana vsa obvezna in tudi vsa druga po mnenju 

poslovodstva potrebna razkritja premoženjskega stanja in poslovnega izida podjetja, 

pomembna za lastnike, poslovne partnerje, zaposlene in za širšo javnost. 

 

 

 

 

Radlje ob Dravi,  dne 27.03.2014                                              

 

 

 

                                                                                                                    Direktor 

                                Erih Mravljak 
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6. REVIZORJEVO POROČILO 
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