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Poročilo direktorja 
 

V letu 2011 je podjetje poslovalo na osnovi sprejetega gospodarsko finančnega načrta. 

Poslovanje podjetja smo tekoče spremljali, ter naše aktivnosti sproti prilagajali novonastalim 

razmeram. Poslovanje je potekalo v težkih razmerah, ki so posledica slabih razmer v 

splošnem poslovnem okolju. Še posebej pa je bilo oteženo zaradi nedoseganja pokrivanja 

stroškov s cenami, ki so veljavne na obveznih javnih službah. Posledično zaradi tega vzroka 

podjetje za leto 2011 izkazuje  izgubo na dejavnosti zbiranja, odvoza in deponiranja 

odpadkov, ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Celotno poslovanje podjetja pa je 

pozitivno.  

V letu 2011 je podjetje občinam lastnicam infrastrukture za infrastrukturo, ki jo imamo v 

najemu plačevalo najemnino. Višina najemnine je  delno subvencionirana s strani občin, 

vendar tudi taka zmanjšana najemnina ni polno upoštevana v cenah, ki jih zaračunavamo 

uporabnikom storitev. To dejstvo je znatno vplivalo na poslovanje podjetja. 

 

Največ realizacije je bilo v letu 2011 na področju odvoza odpadkov. Zbiranje in odvoz 

odpadkov je do meseca decembra potekalo po ustaljenem režimu. Na deponiranje se je 

odpadke še vedno odvažalo na deponijo v Špajo dolino. Odvoz pa je za razliko od preteklih 

let opravljala Komunala Ribnica sama. Preko celega leta smo maksimalno delali na 

ozaveščanju prebivalstva o nujnosti ločevanja odpadkov na izvoru. V mesecu decembru smo 

uvedli ločeno zbiranje embalaže od vrat do vrat s pomočjo rumenih vreč. Rezultat je bistveno 

manjša količina odloženih odpadkov. Na dejavnosti odvoza odpadkov je izguba posledica več 

vzrokov. Prvi vzrok je  še vedno večja količine odloženih odpadkov od tiste, ki je v 

kalkulaciji cene, ki jo plačujejo uporabniki. Drugi vzrok je  strošek za kompostiranje 

bioloških odpadkov, ki ga sploh ni v strukturi cena zbiranja in odvoza odpadkov in ga 

trenutno tudi ni možno uveljaviti zaradi zamrznitve cen. Tretji vzrok pa je odpis neizterljivih 

terjatev iz preteklih let. 

 

V oktobru 2011 smo pridobili okoljevarstveno dovoljenje za odlagališče internih gradbenih 

odpadkov Mala gora.  

 

Na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda smo zaradi dotrajanosti čistilnih naprav v 

Ribnici in Sodražici s težavo in velikimi stroški vzdrževanja zagotavljali  nemoteno delovanje 

čistilnih naprav. Pridobili smo uporabno dovoljenje za fekalno postajo na CČN Ribnica. V 

mesecu maju je Občina Ribnica kot investitor pričela z izgradnjo centralne čistilne naprave 

Ribnica (kapaciteta 6500PE) pri kateri aktivno sodelujemo. V sklopu izgradnje čistilne 

naprave je bila nabavljena tudi ostala oprema traktor Same Explorer 110, samonakladalnik 

MAN TGM 18-250, Osebni avto Suziki SX4. To opremo je komunala vzela v najem in 

Občini Ribnica plačuje najemnino. 

 

Ti dve obvezni javni službi izkazujeta veliko izgubo iz poslovanja. Vzrok je prenizka cena teh 

storitev. Cene ni bilo možno prilagoditi, ker je Ministrstvo za gospodarstvo cene komunalnih 

storitev z uredbo zamrznilo. 

 

Na pogrebni in pokopališki dejavnosti  smo pridobili nekaj novih pogrebcev – podjemnikov 

za nemoteno opravljanje te dejavnosti. V vežici Sodražica smo skupaj z Občino Sodražica  

uredili čajni kuhinji. V vseh vežicah smo opravili beljenje. V Dragi smo postavili ozvočenje. 

Na predloge vaških skupnosti smo izvedli nekaj večjih sanacij okolice pokopališč, ter uvedli 
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nekatere druge novosti. V mesecu avgustu smo od Občine Ribnica prevzeli v upravljanje 

poslovilno vežico na Velikih poljanah. 

 

Cestna dejavnosti je druga po obsegu realizacije. Od zaposlenih smo striktno zahtevali višjo 

kvaliteto opravljanja posameznih del. V letno in zimsko izvajanje vzdrževanja cest smo 

maksimalno vključili naš celoten vozni park. V ta namen smo   nakupili ustrezno opremo, 

med drugim tudi nov poltovorni avto s prekucnim kesonom. 

 

Urejanje zelenic se izvaja le v Občini Ribnica. V sklopu urejanja zelenic in vzdrževanja javne 

higiene smo v letu 2011 uredili okolico stadiona v obrtni coni Ugar. Delno smo prenovili tudi 

novoletno krasitev v Ribnici. 

 

Tržna dejavnost je bila v letu 2010 uspešna. Opravljali smo predvsem manjše gradbene 

storitve, kot so: rušenje objektov v obrtni coni Ugar, izdelava kanalizacije na Škrabčevem 

trgu, izdelava temeljev za športno igrišče, priprava in asfaltiranje, ter tlakovanje dvorišč; 

košnjo trave, pluženje, posipanje, ter kidanje privatnih površin, postavljanje cestnih zapor, 

itd…. Tržna dejavnost je bila za podjetje zelo pomembna, saj se iz dobička te dejavnosti vsaj 

delno pokriva izguba na dejavnostih obveznih javnih služb. 

 

Poslovanje podjetja v 2011 je bilo pozitivno in ga v danih razmerah ocenjujem kot uspešnega. 

S poslovanjem v letu 2011 smo pokrili izgubo v višin 17.097€ iz poslovnega leta 2010, del 

dobička (4.395€) pa smo prerazporedili v zakonske rezerve. Tudi za leto 2012 so obeti glede 

pokrivanja stroškov s cenami na obveznih javnih službah slabi, saj je Ministrstvo za 

gospodarstvo izdalo novo uredbo o zamrznitvi cen. V pripravi pa je tudi nova metodologija za 

oblikovanje cen teh služb. Do sprejetja teh metodologij verjetno ne bo možno spreminjati cen. 

Posledično to pomeni veliko izgubo na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda, katero 

bo  podjetje poskušalo pokrivati iz dobička na ostalih dejavnosti, razliko pa bodo morale kriti 

občine iz proračunov. 

 

 

Vsem zaposlenim in članom skupščine podjetja se zahvaljujem za zgledno sodelovanje,trud 

pri opravljanju svojega dela in večanje ugleda podjetja. Obenem vas naprošam za tvorno 

sodelovanje in pomoč tudi v bodoče. 

 

 

Direktor 

Bojan Trdan dipl.inž.str. 
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PREDSTAVITEV PODJETJA 

 

Firma in sedež:  Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. 

   Goriča vas 11 A, 1310 Ribnica 

Organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo 

Matična številka:  5068053000 

Davčna številka:  SI 81322496 

Transakcijski račun:  02321-0254133360 

Telefon, fax:   01/8361-138; 

Internetni naslov:  www.komunala-ribnica.si 

E-naslov:    komunala.ribnica@siol.net 

 

 

Kapital:    

 Osnovni kapital: 118.396,00 EUR 

Lastniška struktura na dan 31.12.2011: 

1. Občina Ribnica         70,73% 

2. Občina Sodražica     16,67% 

3. Občina Loški Potok  12,60% 

 

Osnovna dejavnost družbe: 

41.000 zbiranje, čiščenje 

 

Organi družbe v letu 2011: 

 Skupščina, ki jo sestavljajo naslednji člani: 

1. Janez Novak - predsednik 

2. Jože Levstek 

3. Blaž Milavec 

 

 Uprava družbe, ki jo predstavlja direktor  Bojan Trdan dipl.inž.str. 

Povprečno število zaposlenih v letu 2011  je 21,13. 

 

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah se uvršča Komunala Ribnica d.o.o. med male 

družbe. 

 

 Podatki o poslovanju 

 

Družba je registrirana za naslednje dejavnosti: 

 Oskrba z toplotno energijo, 

 Čiščenje stavb, 

 Gradnja objektov in delo z objekti, 

 Druge pomožne dejavnosti v prometu, 

 Projektiranje in tehnično svetovanje, 

 Tehnično preizkušanje in analiziranje, 

 Storitve javne higiene, 

 Druge storitvene dejavnosti, 

 Pogrebne storitve. 

 
 

http://www.komunala-ribnica.si/
mailto:komunala.ribnica@siol.net
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PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI KOMUNALE RIBNICA D.O.O. 

 

ODPADKI 

 

Podjetje je v Občinah Ribnica, Sodražica in Loški Potok izvajalec obvezne gospodarske javne 

službe zbiranja in odvoza odpadkov. Deponiranje odpadkov pa po pogodbi opravlja Javno 

komunalno podjetje Grosuplje. V letu 2011 je Komunala Ribnica d.o.o. odločno pristopila k 

ozaveščanju prebivalstva o nujno potrebnem ločevanju odpadkov na izvoru. V ta namen smo 

skozi celo leto vodili več aktivnosti . V mesecu juniju smo izdali priročnik z navodili za 

pravilno ločevanje odpadkov. Preko priročnika, ki so ga brezplačno dobila vsa gospodinjstva 

in podjetja, smo vsem prebivalcem dali možnost, da se naučijo pravilnega ločevanja 

odpadkov. 
 

 
Slika 1: Naslovna stran priročnika za pravilno ločevanje odpadkov 

 

Ločeno zbiranje komunalne odpadne embalaže 

Na osnovi Uredbe o deponiranju odpadkov (Ur.l. RS 61/2011), sklepa Skupščine podjetja z 

dne 28.3.2011 in potrditve na občinskih svetih vseh treh Občin, smo s  01.12.2011 pričeli 

testno ločeno zbirati odpadno komunalno embalažo po sistemu »od vrat do vrat« s pomočjo 

»rumenih vreč«. Sistem »od vrat do vrat« pomeni, da se plastično, kovinsko in sestavljeno 

embalažo pobira pri vsaki hiši. Vsako gospodinjstvo je za obdobje šestih mesecev brezplačno 

dobilo namenske rumene vreče za zbiranje in oddajanje odpadne embalaže.  

V sklopu ločevanja odpadkov na izvoru iz gospodinjstev smo pozvali tudi vsa podjetja, da 

začnejo odpadke ustrezno ločevati, ter da si čim prej nabavijo ustrezne zabojnike. 
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Slika 2: Rumena vreča za zbiranje odpadne embalaže 

 

Režim odvoza odpadkov se je zaradi tega spremenil. Odpadke smo začeli pobirati izmenično 

enkrat tedensko. En teden pobiramo mešane komunalne odpadke (MKO) iz obstoječih 

skupinskih zabojnikov, drugi teden vreče z embalažo, tretji teden ponovno MKO,… 

 

 

                       
Diagram 1: Primerjava zbrane embalaže v mesecu novembru in decembru v letu 2010- 2011  
 

Uvedba rumenih vreč na testnem območju se je izkazala za zelo učinkovito, saj smo v mesecu 

decembru 2011 odložili samo 158.820 kg mešanih komunalnih odpadkov, kar je v primeru z 

mesecem novembrom 2011 za  47.340 kg odpadkov manj. 
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Diagram 2: Primerjava odloženega MKO v mesecu novembru in decembru v letu 2010- 2011 

 

 

Biološki odpadki 

V novembru 2010 smo začeli ločeno zbirati biološke odpadke iz vseh pokopališč in iz vseh 

blokovskih naselji. Z julijem 2011 pa smo pričeli tudi z ločenim pobiranjem bioloških 

odpadkov  iz tistih individualnih gospodinjstev, ki so to storitev naročila in imajo zabojnik za 

biološke odpadke. Odvoz bioloških odpadkov smo  v letnem času (16.3.-31.10.) vršili enkrat 

tedensko (cca. štirje odvozi na mesec) in v zimskem času (1.11. -15.3.) na štirinajst dni (cca. 

dva odvoza na mesec).  

 

 

Zbirni center 

V Zbirnem centru  zbiramo naslednje odpadke: kosovne odpadke, embalažo, papir, karton, 

steklo, les, nevarne odpadke (baterije, kemikalije, zdravila, varčne sijalke, kartuše, 

fluorescentne svetilke,...), zeleni odrez in bio odpad, OEEO, gume, gradbene odpadke, 

azbestno cementne izdelke,  

Surovine, ki jih zberemo, ločeno predamo pooblaščenim organizacijam.  

 

V mesecu maju smo v sodelovanju z družbo Zeos d.o.o. organizirali akcijo »Aparat ni za 

kosovni odpad«. Akcija zbiranja je potekala od 1. maja do 31. maja 2011 v Zbirnem centru 

Ribnica. Za vse, ki jim je pot do Zbirnega centra predstavljala težavo, smo v dveh majskih 

sobotah organizirali dodatno zbiranje na posameznih lokacijah, ki so bile bližje občanom.  

 

V akciji je sodelovalo 453 občanov vseh treh občin, ki so skupaj oddali kar 29.165 kg 

odpadne električne in elektronske opreme. To pomeni, da so občani Ribnice, Sodražice in 

Loškega Potoka v  mesecu dni zbrali preko 2 kg na posameznega  prebivalca.  

 

Zbrane količine  v majski akciji  v Zbirnem centru, občini Ribnica, Sodražica in Loški Potok 
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Tabela 1: Prikaz zbranih količin v majski akciji v zbirnem centru, občini Ribnica, Sodražica 

in Loški potok 

 

 

                             
Slika 3: Utrinki iz akcije zbiranja OEEO 

 

 

Z rezultatom smo zadovoljni, saj zakonodaja predvideva 4 kg zbrane odpadne električne in 

elektronske opreme na prebivalca v enem letu, kar pomeni, da smo v enem mesecu izpolnili 

polovično obveznost celega leta. Veseli nas tudi dejstvo, da se je v enem mesecu zbrala enaka 

količina navedenih odpadkov, kot v celem lanskem letu. 

 

Zaradi dobrega odziva bomo akcijo ponovili tudi v letu 2012. 

 

V letu 2011 smo zbrali naslednje odpadke 

 

Vrsta odpadka Teža (kg) 

Količina/prebivalca 

(kg) 

LESENA EMBALAŽA 54.110 4,040 

SESTAVLJENA EMBALAŽA 27.490 2,053 

KOVINSKA EMBALAŽA 35.412 2,644 

KOSOVNI ODPAD  118.000 8,811 

ODPADNE AVT. GUME  60.148 4,491 

OEEO  77.956 5,821 

SALONITNE PLOŠČE  41.561 3,103 

NEVARNI ODPADKI 17.028 1,272 
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GRADBENI ODPADKI  2.693 0,201 

STEKLO  36.930 2,758 

PAPIR IN KARTO. EMB. 49.454 3,693 

PLASTIČNA EMBALAŽA 34.000 2,539 

TEKSTIL 3.411 0,255 

MKO 2.539.760 189,65 

BIO 120.720 9,014 

Tabela 2: Prikaz zbranih količin vseh odpadkov v letu 2011, ter prikaz količine na prebivalca 

 

 

 
Diagram 3: Prikaz zbranih količin odpadkov v letu 2011 

 

 

Ekološki otoki 

V občini Ribnica je za gospodinjstva postavljenih 56 ekoloških otokov, v občini Sodražica 16 

ekoloških otokov ter v občini Loški Potok 13 ekoloških otokov.  

V sodelovanju s Papir Servisom d.o.o. skrbimo, da so ekološki otoki redno prazni. V letu 

2011 se je število praznjenj ekoloških otokov povečalo za cca 35%. 

 

      Tabela 3: Prikaz zbranih odpadkov v letu 2011 na ekoloških otokih v občinah Ribnica, 

Sodražica in Loški Potok     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPIR IN 

KARTONSKA 

EMBALAŽA (kg) 

PLASTIČNA 

EMBALAŽA 

(kg) 

STEKLENA 

EMBALAŽA (kg) 

147.420 137.148 111.010 
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Nevarni odpadki 

Da bi preprečili odlaganje nevarnih odpadkov na deponijo, smo začeli v letu 2005 v 

sodelovanju s podjetjem Kemis d.o.o. z brezplačnim zbiranjem nevarnih odpadkov s 

premično zbiralnico. Nevarne odpadke zbiramo v okviru akcij dvakrat letno v 

spomladanskem in jesenskem terminu v vseh treh občinah. Poleg tega se odpadke zbira tudi v 

Zbirnem centru na sedežu  Komunale Ribnica, Goriča vas 11a. 

Odziv prebivalcev na akcijo zbiranja nevarnih odpadkov v letu 2011 je bila uspešna, saj smo 

zbrali v vseh treh občinah 17.028 kg nevarnih odpadkov. 

 

 
Diagram 4: Prikaz zbranih nevarnih odpadkov v letu 2011 v občini Ribnica, Sodražica in 

Loški Potok 

 

Rezultat celoletnega truda pri uvajanju ločevanja na izvoru se kaže v razmerju med vsemi  

zbranimi odpadki in odloženimi  odpadki v letu 2010 in 2011. Zaradi boljšega ločevanja nam 

je količino odloženih odpadkov uspelo zmanjšati za cca. 700 ton. V letu  2010 smo na 

deponijo Špaja Dolina v Grosuplju odložili 3.305.070 kg mešanih komunalnih odpadkov, v 

letu 2011 pa 2.539.760 kg. V nadaljnjo predelavo smo v letu 2011 predali še 120.720 kg bio 

odpadkov. 
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Diagram 5: Primerjava odloženega MKO v letu 2010- 2011 

 

Posledica boljšega ločevanja je tudi ugodnejše razmerje med zbranimi in odloženimi odpadki.  

               
Diagram 6: Prikaz razmerja med odloženimi in zbranimi odpadki za predelavo v letu 2010 in 

2011 

 

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 

 

Komunala Ribnica ima v upravljanju štiri čistilne naprave. V Občini Ribnica imamo v 

upravljanju centralno čistilno napravo z zmogljivostjo  4.000 PE, ki  se nahaja  JV od 

Hrovače, na desnem bregu Bistrice in pokriva celotno mestno naselje Ribnica, ter malo 

komunalno čistilno napravo Hrastje velikosti 100 PE, ki pokriva novo zgrajeno stanovanjsko 

naselje Hrastje. V  Občini Sodražica imamo v upravljanju čistilno napravo s kapaciteto 650 
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PE. Nahaja se v naselju Zamostec in pokriva celotno mestno naselje Sodražica ter malo 

čistilno napravo Novi pot s  kapaciteto 16 PE.  

Poleg omenjenih čistilnih naprav upravlja podjetje s celotnim sistemom kanalizacijskega 

omrežja v obeh občinah. 

 

V letu 2011 je bilo na čistilni Ribnica in Sodražica očiščenih 256.000 m3 odpadnih voda in 

obdelanega 40,60 t dehidriranega blata.  

Rezultati analiz izpustnih voda iz čistilnih naprav: 

V ČN Ribnica so zaradi dotrajanosti  same čistilne naprave rezultati negativni (prevelika 

vsebina amonija, fosforja in dušika ter previsok BPK5), zato moramo v letu 2012 izvajati 

mesečne meritve in ne več štirikrat na leto, kot smo to delali do sedaj. 

V ČN Hrastje so zaradi premajhne obremenjenosti (priključenih je premalo gospodinjstev – 

nedograjene hiše) bili negativni  

V ČN Sodražica so bili rezultati analiz v letu 2011 pozitivni  

V ČN Novi Pot so zaradi spuščanja sirotke in premajhne obremenjenosti fekalnih voda 

negativni 

 

V mesecu maju  2011 se je začela izvajati razširitev čistilne naprave Ribnica. Nova čistilna 

naprava  je sekvenčna (SBR) naprava z aerobno stabilizacijo blata (podaljšana aeracija) s 

suspenzijo biološkega blata in kemijskim izločanjem fosforja. Naprava  je sestavljena iz 

pretočnega bazena, črpališča, finih elektromotornih grabelj, peskolova  z maščobnikom, 

sekvenčnega bazena (dva bazena), merilnika pretoka in vzorčevalnika, zgoščevalca in 

zalogovnika blata, objekta strojnega zgoščanja blata, kompresorske postaje in sprejema gošč 

iz malih ČN.  

Po prenovi obstoječe čistilne naprave se bo zmogljivost le te povečala na končno obremenitev 

6.500 PE, vključno s sprejemom grezničnih odplak. V mesecu marcu 2012 se je tudi  začelo 

poizkusno enoletno obratovanje nove čistilne naprave. 

 

                                             
                                         Slika 4: nov sekvenčni bazen 

 

Stroške, ki nastajajo pri odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda, podjetje 

zaračunava uporabnikom.  
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VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN  

 

Vzdrževanje javnih površin se izvaja v Ribnici, na Griču in v Dolenji vasi. V obdobju 

vegetacije v omenjenih naseljih kosimo zelene površine najmanj 1x mesečno.  

 

Poleg košnje trave v  mestnem naselju Ribnica, izvajamo tudi čiščenje in pometanje javnih 

površin, urejanje gredic, katere so zasajene z vrtnicami ali grmovnicami in obrezujemo 

parkovno drevje. V zimskem času iz vseh pohodnih javnih površin (pločniki, stezice) 

odstranjujemo sneg. 

 

                               
                        Slika 5: Mulčenja okolice stadiona v obrtni coni Ugar 

 

V občini Ribnica upravljamo s plakatnimi mesti in izvajamo plakatiranje. Skrbimo za 

obešanje transparentov na lokacijah, kjer je to mogoče. Ob občinskih in državnih praznikih 

obešamo v mestu Ribnica občinske in državne zastave. V času novoletnih praznikov 

poskrbimo  za novoletno okrasitev Ribnice.  

 

                               
 Slika 6: Okrasitev novoletne jelke na križišču pri Žulju 
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POGREBNA DEJAVNOST 

 

V registru imamo tudi pogrebno in pokopališko dejavnost. To opravljamo v občinah Ribnica, 

Sodražica in Loški potok, skupaj upravljamo z 11 pokopališči: Dolenja vas, Prigorica, 

Hrovača, Sodražica, Hrib-Loški potok, Draga, Sv. Marko, Sv. Gregor, Gora, Trava, Stari kot. 

Na vseh pokopališčih urejamo  mrliške vežice in skrbimo za letno in zimsko vzdrževanje 

objektov, zelenic in cvetličnih gredic. 

 

V letu 2011 smo opravili 132 pogrebov od tega v občini Ribnica 77, v občini Sodražica 19, 

ter v občini Loški Potok 36. 

 

POKOPALIŠČE 

ŠTEVILO POGREBOV V LETU  

2009 2010 2011 

HROVAČA 44 35 39 

PRIGORICA 16 12 18 

SV. GREGOR 6 3 2 

VELIKE POLJANE 3 0 3 

SV. KRIŽ 8 12 7 

RAKITNICA 2 3 8 

SKUPAJ 79 65 77 

 

 

                   
         Tabela 3: Primerjava opravljenih pogrebov od leta 2009 – 2011 v občini Ribnica   
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POKOPALIŠČE 

ŠTEVILO POGREBOV V LETU  

2009 2010 2011 

SODRAŽICA 24 15 17 

GORA 2 2 2 

SV. MARK 5 4 0 

SKUPAJ 31 21 19 

 

 

                
 Tabela 4: Primerjava opravljenih pogrebov od leta 2009 – 2011 v občini Sodražica 

 

                

 

POKOPALIŠČE 

ŠTEVILO POGREBOV V LETU  

2009 2010 2011 

LOŠKI POTOK 18 19 26 

TRAVA 5 3 3 

DRAGA 3 6 4 

STARI KOT 2 1 3 

SKUPAJ 28 29 36 
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 Tabela 5: Primerjava opravljenih pogrebov od leta 2009 – 2011 v občini Sodražica 

  

Na vseh pokopališčih zbiramo odpadne nagrobne sveče in bio odpad. V letu 2011 smo zbrali 

19.840 kg odpadnih nagrobnih sveč. 

  

V letu 2011 smo vse vežice, ki jih imamo v opravljanju pobelili in uredili, v Sodražici smo 

uredili novo čajno kuhinjo. 

  

V letu 2011 so bile zgrajene mrliške vežice na Velikih Poljanah. Upravna enota je izdala 

uporabno dovoljenje, Občina Ribnica pa je omenjene vežice prenesla v upravljanje Komunali 

Ribnica. 

 

 

                                      
                                Slika 7: Otvoritev mrliške vežice na Velikih Poljanah 

  

Stroške, ki nastajajo pri izvajanju pogrebne in pokopališke dejavnosti, pokrivamo z 

zaračunavanjem storitev uporabnikom.   
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OGREVANJE 

 

Zaradi podelitve koncesije Petrolu d.d. je Komunala Ribnica. v upravljanju obdržala samo še 

Dolenjo vas – stanovanjski blok Lončarska 64  in v Sodražici kotlovnico na Trgu 25. Maja.  

Vsi navedeni ogrevalni sistemi so v kurilni sezoni 2011 porabili  41830 l kurilnega olja. 

 

 

VZDRŽEVANJE LOKALNIH IN JAVNIH POTI 

 

Komunalno podjetje Ribnica od leta 1999 izvaja redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih 

poti v občini Ribnica od leta 2001 pa tudi v občini Sodražica. Skupaj vzdržujemo 84 km 

lokalnih cest in 131 km javnih poti. Vzdrževanje obsega tudi vzdrževanje javnih površin v teh 

občinah (pločniki in  parkirišča). 

V sklopu zimskega vzdrževanja so se izvajala dela pluženja, posipanja, odvoza snega, ročnega 

odstranjevanja snega, krpanja z hladno maso in pregleda cest. 

 

                                            
                                 Slika 8: Odvoz snega z pločnikov v naselju Ribnica 

 

V rednem času smo izvajali stojno in ročno pometanje cest, košnjo ob cestah, asfaltiranje, 

popravilo bankin, obsekovanje vejevja, barvanj ograj na mostovih, obnovo horizontalne in 

vertikalne signalizacije in vsa ostala dela rednega vzdrževanja. 

Naše podjetje ima organizirano 24 urno dežurstvo skozi celo leto, ki opravlja intervencijska 

opravila izven delovnega časa in preglede cest v zimskem času. 

Za izvajanje vzdrževanja cest imamo na razpolago nekaj svoje opreme in strojev, dela pa 

izvajamo tudi s pomočjo kooperantov. V letu 2011 smo od Občine Ribnica dobili v najem 

Traktor Same Explorer 110, in tovorno vozilo – samonakladalnik MAN TGM 18-250. Za to 

opremo smo kupili 2 posipalca za posipanje cest za traktorje, en traktorski plug širine 2,3m, 

poltovorno vozilo VW Crafter s prekucnim kesonom in prekucni keson za kamion MAN. 

 

                                          
                               Slika 9: Pluženje snega z novim traktorjem SAME 
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Občina Ribnica je za potrebe vzdrževanja cest v letu 2011 namenila 350.000 € (170.000 za 

zimsko in 180.000 za letno), Občina Sodražica pa 99.400  € (55.100 za zimsko in 44.300 za 

letno). 

 

TRŽNA DEJAVNOST 

 

Komunalno podjetje Ribnica izvaja različna dela v sklopu tržne dejavnosti. V letu 2011 smo v 

tej dejavnosti za Občino Ribnica porušili stare stavbe v Obrtni coni Ugar, izvedli priklope na 

kanalizacijo, sanirali kanalizacijo v Nemški vasi in naredili temelje za novo igrišče pri ŠC 

Ribnica, za druge naročnike pa smo izvajali zapore cest, plužili in posipavali dvorišča in 

dovozne poti in sanirali prekope z asfaltom. 

Na cestnem oziroma gradbenem delu tržne dejavnosti smo v letu 2011 opravili za cca 55.000 

€ realizacije. 

 

                                         
                                     Slika 10: Novo igrišče pri Športnem centru 

 

 

Z opisom posameznih dejavnosti smo prikazali delovanje Komunale Ribnica d.o.o. v letu 

2011. Poročilo dopolnjujemo s finančnim poročilom o uspehu posameznih dejavnosti. 

 

 

 

Lep pozdrav! 

Ribnica, 20.3.2012         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letno poročilo Komunale Ribnica d.o.o. o poslovanju za leto 2011 

 

  18 

RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

UVOD 
 

Pri pripravi računovodskih izkazov podjetje uporablja določila Slovenskih računovodskih 

standardov. 

 

V letu 2011 je podjetje ustvarilo za 1.661.359 EUR prihodkov, kar je za 291.903 EUR 

oziroma za 14,94% manj kot v letu 2010. Pri tem je imelo za 1.639.867 EUR stroškov in 

odhodkov poslovanja. Stroški in odhodki poslovanja so v primerjavi z letom 2010 nižji za 

341.108 EUR, oziroma za 17,22%. Rezultat poslovanja v letu 2011 je dobiček v višini 21.492 

EUR.  

 

 
Leto 2011 Leto 2010 Leto 2009 I 11/10 

Prihodki poslovanja (redni in drugi) 1.661.359 1.953.262 1.389.880 85,06 

Stroški in odhodki poslovanja 1.639.867 1.980.975 1.412.242 82,78 

     

 
Leto 2011 Leto 2010 Leto 2009 I 11/10 

Rezultat poslovanja (poslovni del) 15.507 -33.510 -67.902 -46,28 

Rezultat celotnega poslovanja 21.492 -27.713 -22.363 -77,55 
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BILANCA STANJA 
 

   
2011 2010 

Indeks 
11/10 

SREDSTVA (002+032+053) 001 595.102 668.075 89,08 

A. 
DOLGOROČNA SREDSTVA 
(003+010+018+019+027+031) 

002 181.095 145.998 124,04 

I. 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve (004+009) 

003 3.129 2.577 121,42 

1. Neopredmetena sredstva (005 do 008) 004 3.129 2.577 121,42 

a) Dolgoročne premoženjske pravice 005 3.129 2.577 121,42 

II. 
Opredmetena osnovna sredstva  
(011 do 017) 

010 145.205 110.660 131,22 

2. Zgradbe  012 63.084 53.054 118,91 

3. Proizvajalne naprave in stroji 013 82.121 57.606 142,56 

6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 016 0 0 0,00 

V. 
Dolgoročne poslovne terjatve  
(028 do 030) 

027 32.761 32.761 100,00 

3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 030 32.761 32.761 100,00 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052) 032 408.568 511.615 79,86 

II.  Zaloge (035 do 039) 034 17.717 14.062 125,99 

1. Material 035 17.717 14.062 125,99 

IV. 
Kratkoročne poslovne terjatve  
(049 do 051) 

048 336.868 461.790 72,95 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 050 296.788 414.680 71,57 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 051 40.080 47.110 85,08 

V. Denarna sredstva 052 53.983 35.763 150,95 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 053 5.439 10.462 51,99 

 
Zabilančna sredstva 054 0 690 0,00 
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
(056+072+075+085+095) 

055 595.102 668.075 89,08 

A. 
KAPITAL  
(057+060+061+067+068-069+070-071) 

056 122.791 101.299 121,22 

I. Vpoklicani kapital (058-059) 057 118.396 118.396 100,00 

1. Osnovni kapital 058 118.396 118.396 100,00 

II. Kapitalske rezerve 060 0 0 0,00 

III. 
Rezerve iz dobička  
(062+063-064+065+066) 

061 4.395 0 
 

1. Zakonske rezerve  062 4.395 0 
 

V.  Preneseni čisti dobiček  068 0 0 0,00 

VII. Čisti dobiček poslovnega leta 070 0 0 0,00 

VIII. Čista izguba poslovnega leta 071 0 17.097 0,00 

C. 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  
(076+080+084) 

075 144.792 144.814 99,98 

II. 
Dolgoročne poslovne obveznosti  
(081 do 083) 

080 144.792 144.814 99,98 

3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti  083 144.792 144.814 99,98 

Č. 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  
(086+087+091) 

085 327.273 420.884 77,76 

III. 
Kratkoročne poslovne obveznosti  
(092 do 094) 

091 327.273 420.884 77,76 

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 093 172.496 282.253 61,11 

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 094 154.777 138.631 111,65 

D. 
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

095 246 1.078 22,82 

 
Zabilančne obveznosti 096 0 690 0,00 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

 

   
2011 2010 Indeks11/10 

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)  110 1.644.717 1.939.368 84,81 

I. 
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 
114) 

111 1.644.717 1.939.368 84,81 

1. 
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen 
najemnin 

112 1.637.088 1.931.374 84,76 

2. Čisti prihodki od najemnin 113 7.629 7.994 95,43 

D. 
SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE 
IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI 
UČINKI 

124 8.051 5.070 158,80 

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 1.588 2.658 59,74 

F. 
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-
122+123+124+125) 

126 1.654.356 1.947.096 84,97 

G. 
POSLOVNI ODHODKI  
(128+139+144+148) 

127 1.638.849 1.980.605 82,74 

I. 
Stroški blaga, materiala in storitev 
(129+130+134) 

128 1.118.081 1.548.130 72,22 

2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133) 130 268.081 469.893 57,05 

a)  stroški materiala 131 135.008 349.794 38,60 

b)  stroški energije 132 78.122 74.002 105,57 

c)  drugi stroški materiala 133 54.951 46.097 119,21 

3. Stroški storitev (135 do 138) 134 850.000 1.078.237 78,83 

a)  transportne storitve 135 25.816 39.894 64,71 

b)  najemnine 136 37.542 38.518 97,47 

c)  povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 137 9.066 7.001 129,50 

č)  drugi stroški storitev 138 777.576 992.824 78,32 

II. Stroški dela (140 do 143) 139 451.532 385.511 117,13 

1. Stroški plač 140 316.942 280.460 113,01 

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 29.226 24.907 117,34 

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 23.942 20.404 117,34 

4. Drugi stroški dela 143 81.422 59.740 136,29 

III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 63.848 44.042 144,97 

1. Amortizacija  145 31.262 17.662 177,00 

2. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih 

146 0 0 0,00 

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 32.586 26.380 123,53 
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IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)  148 5.388 2.922 184,39 

2. Drugi stroški 150 5.388 2.922 184,39 

H. 
DOBIČEK IZ POSLOVANJA  
(126-127) 

151 15.507 0 
 

I. IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126) 152 0 33.509 0,00 

J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 5.901 3.187 185,16 

 
Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III) 154 2.796 1.630 171,53 

II. Finančni prihodki iz danih posojil (161+162) 160 0 0 0,00 

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165) 163 5.901 3.187 185,16 

2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 165 5.901 3.187 185,16 

K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 17 32 53,13 

 
Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.) 167 17 3 566,67 

I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 168 0 0 
 

II. 
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  
(170 do 173) 

169 1 0 
 

2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 171 1 0 
 

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177) 174 16 32 50,00 

2. 
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih 
obveznosti 

176 16 32 50,00 

L. DRUGI PRIHODKI (179+180) 178 1.102 2.979 36,99 

II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki  180 1.102 2.979 36,99 

M. DRUGI ODHODKI 181 1.001 338 296,15 

N. 
CELOTNI DOBIČEK  
(151-152+153-166+178-181) 

182 21.492 0 
 

O. 
CELOTNA IZGUBA  
(152-151-153+166-178+181) 

183 0 27.713 0,00 

P. DAVEK IZ DOBIČKA 184 0 0 0,00 

R. ODLOŽENI DAVKI 185 0 0 0,00 

S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185) 186 21.492 0 
 

Š. 
ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) 
oz. (184-182+185) 

187 0 27.713 0,00 

 

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI 
DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve 
decimalki) 

188 21,13 18,71 112,93 

 
ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12 100,00 
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RAZKRITJA POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH 
(vsi podatki v besedilu in tabelah so izkazani v EUR brez centov; oznake naslovov so 

identične postavkam v izkazih). 

 

 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
 

Podjetje sestavlja izkaz poslovnega izida po različici I. iz SRS 25. Prihodki in stroški ter 

odhodki podjetja se razčlenjujejo na poslovne, finančne in druge. Pripoznavanje prihodkov je 

izvedeno po SRS 18. 

 

 

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 

 

Prihodki od prodaje so evidentirani na analitičnih kontih 760 in so vodeni za vsako dejavnost 

posebej. Prihodki se evidentirajo ob izstavitvi fakture za opravljeno storitev, merijo se po 

prodajnih cenah dokončanih storitev. 

 

              

PRIHODKI Leto 2011 Leto 2010 I 11/10 

Čisti prihodki iz dejavnosti GJS 1.514.103 1.796.959 84,26 

Čisti prihodki iz tržne dejavnosti 130.614 142.409 91,72 

SKUPAJ: 1.644.717 1.939.368 84,81 

 

 

              

             

PRIHODKI Leto 2011 Leto 2010 I 11/10 

Ravnanje z odpadki 801.197 752.571 106,46 

Čiščenje odpadne vode 91.678 86.208 106,35 

Odvajanje odpadne vode 20.081 19.419 103,41 

Pogrebna dejavnost 158.730 126.194 125,78 

Ogrevanje 33.865 197.679 17,13 

Vzdrževanje zelenic 48.990 68.703 71,31 

Vzdrževanje cest 359.562 546.185 65,83 

Tržna dejavnost 130.614 142.409 91,72 

SKUPAJ: 1.644.717 1.939.368 84,81 

 

 

Čisti prihodki, pridobljeni iz naslova ravnanja z odpadki, so v letu 2011 v primerjavi z letom 

2010 večji za 6,46%.  

 

V letu 2011 je bilo zaračunanih 178.033 m
3
 odpadnih voda, v letu 2010 pa 172.152 m

3
 

odpadnih voda. V letu 2011 je bilo zaračunanih za 3,42%  m
3
 več odpadnih voda kot v letu 

2010. V letu 2011 je bilo število izpraznjenih greznic 252, v letu 2010 pa 196. 
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Cene pogrebnih storitev in grobarin so bile v letu 2011 usklajene z indeksom rasti cen 

življenjskih potrebščin, saj je bila veljavna cena storitev iz 01.07.2004.. Opravili smo 132  

pogrebov, v letu 2010 pa 115. Grobarin je bilo v letu 2011 zaračunanih 7 več kot v letu 2010. 

 

Prihodki, ki so pokrivali stroške ogrevanja v letu 2011 so se znatno zmanjšali. Manjši 

prihodki so posledica opustitve ogrevanja v stanovanjskih soseskah Knafljev trg ter Kare. 

Povprečna cena kurilnega olja v letu 2011 je bila 0,7350 EUR/l, v letu 2010 pa 0,6937 EUR/l, 

kar predstavlja v letu 2011 glede na leto 2010 višjo ceno za 5,95%. 

 

Prihodki iz naslova vzdrževanja zelenic in cest so odvisni od obsega in realizacije 

dogovorjenih del med občinami in podjetjem. Tako smo na dejavnosti vzdrževanja cest 

ustvarili za 359.562 EUR čistih prihodkov, na dejavnosti vzdrževanja zelenic pa 48.990 EUR 

čistih prihodkov. 

 

Pregled fizičnega obsega storitev po dejavnostih: 

    

STORITVE IL 11/10 IL 2010 Leto 2011 Leto 2010 

Zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov m3 98,67 100 32.766 33.209 

Odpadne vode m3 103,42 100 178.033 172.152 

Število izpraznjenih greznic 128,57 100 252 196 

Število pogrebov 97,39 100 112 115 

Število grobarin 100,30 100 2.325 2.318 

Poraba kurilnega olja v litrih 12,89 100 41.830 324.594 
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D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, 

KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI 

 

KONTO

SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, 

KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI 

SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI

LETO 2011 LETO 2010 I 11/10

del 768 Prihodki od stroškov izterjave 0 307 0,00

del 768 Na dolžnike preneseni stroški izterjav 3.032 2.627 115,42

del 768 Splošno koristno delo 2.404 0 0,00

del 768 Vračilo trošarine 814 2.136 38,11

del 768 Drugi poslovni prihodki 1.801 0 0,00

SKUPAJ 8.051 5.070 98,07  
 

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 

 

Drugi poslovni prihodki zajemajo plačane, v preteklih letih oblikovane popravke vrednosti 

terjatev ter odpisane terjatve za obresti do dobaviteljev v skupni višini 1.588 EUR. 

 

 

G. POSLOVNI ODHODKI 

 

I. Stroški blaga, materiala in storitev 

2. Stroški porabljenega materiala 

 

Za material, ki ga nabavljamo za sprotno uporabo ali ga neposredno zaračunamo kupcem, ne 

vodimo zalog.  

 

Zaloge vodimo za pogrebni material, cestno dejavnost (le za dobavo gramoza in excel-a), 

kurilno olje ter za kompostnike in zabojnike. Zaloge vodimo po metodi FIFO. Za porabljen 

material stroške povečujemo mesečno, na podlagi mesečne porabe. Zneski so v knjigah 

izkazani na podlagi ustreznih listin (prejete fakture, prejemnice, porabljen material).  

 

KONTO
STROŠKI PORABLJENEGA 

MATERIALA
LETO 2011 LETO 2010 I 11/10

del 400 Stroški kurilnega olja 29.648 174.059 17,03

del 400 Stroški materiala za neposredno zaračunavanje 72.294 151.010 47,87

del 400 Stroški pogrebnega materiala 14.882 14.803 100,53

del 402 Stroški pogonskih goriv in maziv 47.601 38.570 123,41

del 402 Stroški električne energije 16.316 21.903 74,49

403 Stroški nadomestnih delov 18.878 25.654 73,59

del 400-407 Preostali stroški materiala 68.462 43.894 155,97

SKUPAJ 268.081 469.893 57,05  
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           3. Stroški storitev 

 

KONTO STROŠKI STORITEV LETO 2011 LETO 2010 I 11/10

412 Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev 24.302 27.323 88,94

413 Najemnine zemljišč, avtomata za vodo ter portirja 37.542 38.518 97,47

414 Povračila stroškov v zvezi z delom 9.066 7.001 129,50

del 415 Stroški plačilnega prometa 5.435 4.954 109,71

del 415 Stroški zavarovanja premoženja 15.790 16.187 97,54

del 416 Stroški sodnega izvršitelja 1.235 2.959 41,74

del 416 Stroški računalniških storitev 9.626 7.929 121,40

418 Stroški storitev dela po pogodbi 20.150 29.097 69,25

del 410
Stroški storitev za neposredno zaračunavanje 

(asfaltiranje, vzdrževanje in obnavljanje cest)
178.601 358.604 49,80

del 411 Telefonske in poštne storitve 21.108 21.718 97,19

del 410-419 Ostali stroški storitev 527.145 563.947 93,47

SKUPAJ 850.000 1.078.237 78,83  
 

Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev zajemajo stroške tekočih popravil ter vzdrževanja 

osnovnih sredstev tako v lasti podjetja kot najetih sredstev. 

 

Stroški najemnin zajemajo: najemnine zemljišč, kjer so postavljeni ekološki otoki ter 

kontejnerji za odpadke, najemnine za smetarsko vozilo, najemnine za avtomat, najemnine za 

Portirja – evidentiranje prisotnosti na delu in stroške najemnin za občinska sredstva. 

Najemnina za komunalno infrastrukturo je bila zaračunana v skladu s Pravilnikom o 

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Ur. l. RS, št. 63/09) ter pogodbah o prenosu sredstev v upravljanju ter najemu 

javne infrastrukture, ki so bile sklenjene med Komunalo Ribnica d.o.o. in občinami Ribnica, 

Sodražica in Loški Potok. 

 

Povračila stroškov v zvezi z delom predstavljajo povrnjene stroške zaposlenim, ki so jih imeli 

na službeni poti (kilometrina, parkirnina, cestnina,...). 

 

Stroški plačilnega prometa predstavljajo provizijo banki za opravljanje plačilnega prometa ter 

stroške medsebojnih elektronskih kompenzacij. 

 

Stroški zavarovanja premoženja predstavljajo zavarovanje premoženja podjetja, najetih 

sredstev od občine (po pogodbah o prenosu sredstev v upravljanju ter najemu javne 

infrastrukture) ter zavarovanja odgovornosti. 

 

Stroški sodnega izvršitelja predstavljajo del stroškov izterjave sredstev dolžnikov. 

 

Stroški računalniški storitev predstavljajo vzdrževanje programske opreme. 

 

Stroški storitev dela po pogodbi zajemajo stroške pogodbenega dela predvsem na pogrebni 

dejavnosti ter na dejavnosti ogrevanja. 

 

Stroški storitev za neposredno zaračunavanje zajemajo predvsem stroške za letno in zimsko 

vzdrževanje cest (ločeno vodenje). 
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Telefonske in poštne storitve zajemajo vse stroške telefonov (naročnina, pogovori,...) ter 

opravljene poštne storitve – poštnine,... 

 

Med ostale stroške storitev spadajo: stroški tehničnega varovanja, stroški storitev podjetja IP 

Ribnica, stroški študentskega servisa, stroški izpisa faktur, stroški praznjenja zabojnikov, 

stroški dimnikarskih storitev, stroški transportnih storitev, stroški seminarjev, stroški 

svetovanj in revizije, stroški reprezentance, stroški reklame ter stroški drugih storitev 

(prispevek gospodarski zbornici, RTV prispevek, stroški zdravstvenih storitev, stroški 

deponiranja odpadkov, registracija vozil). 

 

 

    II. Stroški dela 

 

Podjetje obračunava in izplačuje osebne dohodke in druge stroške dela  v skladu z zakoni ter  

kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti. V skladu z določbami te kolektivne pogodbe in 

svoje podjetniške kolektivne pogodbe ter drugih internih aktov je vsako delovno mesto 

razvrščeno v ustrezni tarifni in plačilni razred in ovrednoteno z ustreznim koeficientom, ki 

odraža razmerje do najenostavnejšega dela. Plača zaposlenega je sestavljena iz osnovne plače, 

dodatka za delo v deljenem delovnem času, dodatka na nočno delo, dodatka za delo preko 

polnega delovnega časa, dodatka za delo v nedeljo in dela prostih dnevih, dodatka za 

pripravljenost na domu ter dodatka na minulo delo.  

 

Povprečna bruto plača na zaposlenega (za delavce, ki prejemajo plačo po kolektivni pogodbi) 

je v podjetju v letu 2011 znašala 1.223,69 EUR. 

 

Direktor podjetja prejema plačo na podlagi individualne pogodbe o zaposlitvi, ki jo je z njim 

sklenil predsednik skupščine. V skladu z uveljavitvijo Zakona o prejemkih poslovodnih oseb 

v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Ur. l. RS, št. 21/10) in Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter 

višine spremenljivih prejemkov direktorjev (Ur. l. RS, št. 34/10). 

 

Zaposlenim je bil izplačan regres za letni dopust v višini 1.057,28 EUR v skladu s Kolektivno 

pogodbo JKP Komunale Ribnica d.o.o., ki določa, da se lahko izplača regres največ v višini, 

ki jo določa uredba o višini odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.  

 

Izplačana je bila zaposlenemu jubilejna nagrada za 30 let delovne dobe in odpravnina ob 

upokojitvi. Izplačani sta bili tudi dve solidarnostni pomoči zaposlenima zaradi daljše 

odsotnosti zaradi bolezni (neprekinjen bolniški stalež nad 90 dni) in ena zaradi smrti v ožjem 

družinskem krogu. 

 

Na dan 31.12.2011 je imela družba 23 redno zaposlenih delavcev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letno poročilo Komunale Ribnica d.o.o. o poslovanju za leto 2011 

 

  28 

Stroški dela so sestavljeni iz naslednjih postavk: 

 

KONTO STROŠKI DELA LETO 2011 LETO 2010 I 11/10

470, 471 Stroški bruto plač in nadomestil plač 316.942 280.460 113,01

474 Stroški socialnih in pokojninskih zavarovanj 53.168 45.283 117,41

del 473 Stroški prevoza na delo 21.915 18.902 115,94

del 473 Regres za letni dopust 22.770 20.515 110,99

del 473 Stroški prehrane med delom 17.472 15.608 111,94

del 473 Jubilejne nagrade 1.212 3.262 37,16

del 473 Drugi prejemki 18.053 1.481 1218,96

SKUPAJ 451.532 385.511 117,13  
 

Obračunane nadure po dejavnostih: 

 

      

NADURE PO DEJAVNOSTIH LETO 2011 LETO 2010 I 11/10

Zbiranje in odvoz odpadkov 436 349 124,93

Pogrebna dejavnost 136 230 59,13

Vzdrževanje cest 536 745 71,95

Uprava 9 20 45,00

SKUPAJ 1.117 1.344 83,11  
 

 

    III. Odpisi vrednosti  

          1. Amortizacija 

  

Amortizacija se obračunava od vrednosti neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. 

Preostale vrednosti pri osnovnih sredstvih podjetje ne določa, zato je osnova za amortizacijo 

enaka nabavni vrednosti osnovnih sredstev. 

 

Osnovna sredstva se amortizirajo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. 

Amortizacija osnovnih sredstev se prične obračunavati, ko je sredstvo razpoložljivo za 

uporabo. 

 

Uporabljamo naslednje amortizacijske stopnje: 

- neopredmetena osnovna sredstva             od 10,00% do 50,00%  

- gradbeni objekti                          od   1,00% do   2,00% 

- pisarniška oprema                         od 10,00% do 20,00% 

- osebni in tov. avtomobili                  od 10,00%  do 14,00% 

- stroji in oprema                           od  10,00% do 25,00% 

- računalniška oprema                      od 25,00% do 50,00% 

 

Amortizacija lastnih sredstev v letu 2011: 

 

KONTO AMORTIZACIJA LETO 2011 LETO 2010 I 11/10

430 Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev 792 989 80,08

431 Amortizacija zgradb 703 704 99,86

432 Amortizacija opreme 29.767 15.969 186,40

SKUPAJ 31.262 17.662 177,00  
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Iz izkaza poslovnega izida je razvidno, da je bila amortizacija v letu 2011 bistveno višja od 

amortizacije v letu 2010, saj se je tekom leta nakupilo veliko novih osnovnih sredstev. 

 

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 

 

Postavka zajema popravke vrednosti terjatev v skupni vrednosti 25.328 EUR. Popravke smo 

oblikovali za tožene in netožene terjatve, ki  imajo valuto starejšo od 30.06.2010.  

 

 

 IV. Drugi poslovni odhodki 

2. Drugi stroški 

  

Drugi poslovni odhodki zajemajo dajatve za stroške sodnih taks in druge stroške za zaposlene, 

ki ne spadajo med stroške dela, kar skupaj predstavlja znesek v višini 5.388 EUR. 

 

 

J. FINANČNI PRIHODKI 

 

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 

2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 

 

5.901 EUR je znesek: pozitivnih obresti od bank (445 EUR), zamudnih obresti od dolžnikov 

(2.351 EUR), provizij od plačil (2.817 EUR). 

 

 

K. FINANČNI ODHODKI 

 

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 

      2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 

       

Pod to postavko so zajete zamudne obresti do dobaviteljev  in ostali poslovni odhodki v 

skupni višini 17 EUR. Finančne odhodke za obresti do dobaviteljev predstavljajo 

nepravočasno poravnane obveznosti iz naslova prejetega materiala ali opravljenih storitev. 

 

 

L. DRUGI PRIHODKI 

 

II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 

 

Ti prihodki predstavljajo 1.102 EUR, ki zajemajo pozitivne parske izravnave (3 EUR), prejete 

odškodnine zavarovalnice (1.097 EUR) in druge izredne prihodke (2 EUR).  

 

 

M. DRUGI ODHODKI 

 

Drugi odhodki v višini 1.001 EUR zajemajo negativne parske izravnave, neobičajne postavke 

in druge izredne odhodke.  
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POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH 
 

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur v letu 2011 je bilo 21,13. V letu 2010 jih je bilo 

18,71. 

 

 

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 
 

Družba vodi poslovne knjige od 01.01. do 31.12.. 

 

 

 

POSLOVNI IZID PO PRERAČUNU NA PODLAGI CEN ŽIVLJENJSKIH 

POTREBŠČIN 
 

Za poslovno leto 2011 je podjetje v izkazu poslovnega izida ugotovilo dobiček v višini 21.492 

EUR. Če bi vrednotili kapital (118.396 EUR) s stopnjo rasti življenjskih potrebščin za leto 

2011, bi podjetje izkazalo dobiček v višini 19.124 EUR.  

 

 

 

BILANCA STANJA 
 

SREDSTVA 

 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 

 

       I. Neopredmetena sredstva in dolgoročna aktivne časovne razmejitve 

          1. Neopredmetena dolgoročna sredstva 

 

Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi so zajete dolgoročne premoženjske pravice 

(računalniški programi). V knjigah so izkazane na podlagi prejetih računov dobaviteljev in so 

tako ovrednotene z nakupno ceno, povečano za morebitne stroške, ki jih je možno neposredno 

pripisati nabavljenim premoženjskim pravicam in zmanjšano za morebitne popuste. 
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Nabavna vrednost

Stanje na dan 01.01.2011 9.884

Nove nabave 1.343

Odtujitve

Stanje na dan 31.12.2011 11.227

Popravek vrednosti

Stanje na dan 01.01.2011 7.307

Amortizacija tekočega leta 792

Odtujitve

Stanje na dan 31.12.2011 8.098

Neodpisana vrednost

Stanje na dan 01.01.2011 2.577

Stanje na dan 31.12.2011 3.129

Neopredmetena osnovna sredstva

 
 

 

II. Opredmetena osnovna sredstva 

 

Opredmetena osnovna sredstva, ki izpolnjujejo pogoje za pripoznavanje in so pridobljena od 

drugih oseb, se ob začetnem pripoznavanju ovrednotijo z nakupno ceno, povečano za 

morebitne stroške, ki jih je možno neposredno pripisati nabavljenim osnovnim sredstvom in 

zmanjšano za morebitne popuste. 

 

Podjetje v letu 2011 opredmetenih osnovnih sredstev ni slabilo (ni izvedlo nobenega 

prevrednotenja zaradi oslabitev). 

 

Način obračunavanja stroškov amortizacije je opisan pri razkritjih stroškov amortizacije. 

 

Pregled opredmetenih osnovnih sredstev v lasti podjetja: 

 

OPREDMETENO 

OSNOVNO SREDSTVO
Delež

Nabavna 

vrednost

Popravek 

vrednosti

Neodpisana 

vrednost
% odpisa

Zemljišča 0,00 0 0 0 0,00

Zgradbe 17,08 68.908 5.824 63.084 8,45

Oprema 82,92 334.548 252.427 82.121 75,45

Investicije v teku 0,00 0 0 0 0,00

SKUPAJ 100 403.456 258.251 145.205 0,64  
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Opredmetena osnovna sredstva Gradbeni objekti
Oprema in 

nadomestni deli
Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje na dan 01.01.2011 58.174 326.298 384.471

Povečanja 10.734 56.051 66.785

Zmanjšanja 47.800 47.800

Prevrednotenja – oslabitve 0

Stanje na dan 31.12.2011 68.908 334.548 403.456

Popravek vrednosti

Stanje na dan 01.01.2011 5.120 268.692 273.812

Povečanja 1.615 1.615

Zmanjšanja 47.646 47.646

Amortizacija tekočega leta 703 29.767 30.470

Prevrednotenja – oslabitve 0

Stanje na dan 31.12.2011 5.824 252.427 258.251

Neodpisana vrednost

Stanje na dan 01.01.2011 53.054 57.606 110.659

Stanje na dan 31.12.2011 63.084 82.121 145.205  
 

 

        V. Dolgoročne poslovne terjatve 

               1. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 

 

Postavka v višini 32.761 EUR predstavlja terjatve do Občine Sodražica (14.020 EUR) ter do 

Občine Loški Potok (18.741 EUR). Terjatve so se pojavile ob prenosu infrastrukture, ki jo je 

podjetje imelo v upravljanju, nazaj na posamezno občino kot razlika med neodpisano 

vrednostjo infrastrukture kot je bila dolgoročna poslovna obveznost do posamezne občine. 

 

Podjetje teh terjatev nima zavarovanih. 

 

 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 

 

      II. Zaloge 

1. Material 

 

Podjetje vodi zaloge materiala po sistemu dejanskih cen in obračunava njihovo porabo po 

metodi FIFO. 

 

Od leta 2010  podjetje vodi tudi zalogo kompostnikov, ki so namenjeni prodaji. 

 



Letno poročilo Komunale Ribnica d.o.o. o poslovanju za leto 2011 

 

  33 

KONTO ZALOGE MATERIALA LETO 2011 LETO 2010 I 11/10

del 310 Zaloga materiala za pogrebne storitve 6.074 5.963 101,86

del 310 Zaloge kurilnega olja 10.671 6.631 160,93

del 310 Zaloga materiala za vzdrževanje cest 243 348 69,83

del 310 Zaloga kompostnikov 729 1.120 65,09

SKUPAJ 17.717 14.062 125,99  
 

 

     IV. Kratkoročne poslovne terjatve 

 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  
 

                    

LETO 2011 LETO 2010 I 11/10

KRATKOROČNE POSLOVNE 

TERJATVE DO KUPCEV
296.788 414.680 71,57

 
 

Znesek 296.788 EUR predstavlja terjatve podjetja do kupcev po že upoštevanem popravku 

vrednosti terjatev. V tem znesku so zajete tudi terjatve do kupcev za okoljske dajatve za 

onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter okoljske dajatve za obremenjevanje 

okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 

 

Podjetje izkazuje kratkoročne poslovne terjatve v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob 

predpostavki, da bodo plačane. Podjetje svojih terjatev nima posebej zavarovanih. Terjatve 

skušamo izterjati z opomini, tožbami in preko sodnega izvršitelja. 

 

Terjatve se po potrebi prevrednotijo zaradi oslabitve, kadar njihova knjigovodska vrednost 

presega njihovo iztržljivo vrednost. Oslabitev terjatev se v knjigah prikaže kot popravek 

vrednosti terjatev. 

 

Gibanje popravka vrednosti terjatev v letu 2011 je razvidno iz spodnjega pregleda: 

 

       

Naziv Začetno stanje Odpisi
Plačila 

terjatev

Novi popravek 

vrednosti

Končno 

stanje

Popravek vrednosti 

terjatev
54.449 24.148 1.835 19.122 47.588

  
 

Podjetje je oblikovalo popravek vrednosti terjatev za vse terjatve, ki imajo valuto enako ali 

starejšo od 30.06.2010. 
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3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih  
  

KONTO
KRATKOROČNE POSLOVNE 

TERJATVE DO DRUGIH
LETO 2011 LETO 2010 I 11/10

160 Terjatve za vstopni DDV 15.223 17.740 85,81

161 Terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje4.354 1.827 238,31

165
Terjatve do dolžnikov, ki so toženi 

in smo na njih prenesli stroške 
4.947 11.671 42,39

162 Terjatve do občine za zapadlo plačilo zahtevka14.663 15.719 93,28

150 Kratkoročne terjatve iz naslova zaračunanih obresti0 0 0,00

132 Kratkoročni predujmi 241 153 157,52

133 Preplačila 652 0

SKUPAJ 40.080 47.110 85,08  
 

 

     V. Denarna sredstva 

 

KONTO DENARNA SREDSTVA LETO 2011 LETO 2010 I 11/10

del 110 Banka SKB 1.466 1.816 80,73

del 110 Banka NLB 194 33.342 0,58

del 100 Blagajna 72 15 480,00

109 Denar na poti 181 340 53,24

111 Vezana sredstva na odpoklic 52.070 250 20828,00

SKUPAJ 53.983 35.763 150,95  
 

 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

KONTO
KRATKOROČNE AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE
LETO 2011 LETO 2010 I 11/10

del 190 Kratkoročno odloženi stroški 5.439 2.911 186,84

del 191 Kratkoročno nezaračunani prihodki 0 7.551 0,00

SKUPAJ 5.439 10.462 51,99  
 

Kratkoročno odloženi stroški predstavljajo izdatke povezane s poslovnimi učinki v 

naslednjem poslovnem letu. Ti zneski predstavljajo naročnino na strokovno literaturo ter 

stroške zavarovanja premoženja, ki se nanaša na naslednje poslovno leto.  

 

 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

A. KAPITAL 

 

    I. Vpoklicani kapital 
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 1. Osnovni kapital 

 

Registrirani osnovni kapital Komunale Ribnica d.o.o. znaša 118.396 EUR.  

 

Kapital je razdeljen med ustanovitelje: 

 

 

II. Kapitalske rezerve 

 

Na dan 31.12.2011 podjetje nima nič kapitalskih rezerv, saj so se v letu 2010 porabile za 

kritje izgube iz leta 2009. 

 

 

III. Rezerve iz dobička 

1. Zakonske rezerve 

 

Zakonske rezerve morajo skupaj s kapitalskimi rezervami iz 1. do 3. točke 64. člena ZGD 

dosegati 10% osnovnega kapitala. 

 

Postavka zakonskih rezerv na dan 31.12.2011 znaša preostalo višino neporabljenega dobička 

iz 2011 v višini 4.395 EUR. 

 

 

 V. Preneseni čisti dobiček 

 

V letu 2011 na postavki ni sredstev, saj se je  preneseni dobiček leta 2010  v istem letu porabil 

za delno kritje izgube. 

 

 

      VII. Čisti dobiček poslovnega leta 

 

Postavka predstavlja čisti dobiček poslovnega leta v višini 0,00 EUR, saj se je dobiček v 

višini 17.097 EUR porabil za pokritje izgube v letu 2010, preostanek sredstev pa se prenese v 

zakonske rezerve. 

 

 

 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 

      II. Dolgoročne poslovne obveznosti 

2. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 

 

KONTO EUR %

del 902 Občina Ribnica 83.741 70,73

del 902 Občina Sodražica 14.918 12,60

del 902 Občina Loški Potok 19.737 16,67

SKUPAJ 118.396 100

KAPITAL RAZDELJEN MED 

USTANOVITELJE
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Postavka v višini 144.792 EUR predstavlja obveznosti do Občine Ribnica (144.726 EUR) ter 

dolgoročno prejete predujme (66 EUR) za vnaprej plačano grobarino. Obveznosti do Občine 

Ribnica so se pojavile ob prenosu infrastrukture, ki jo je podjetje imelo v upravljanju, nazaj 

na občino kot razlika med dolgoročno poslovno obveznostjo do občine in neodpisano 

vrednostjo infrastrukture. 

 

 

Č. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 

 

KONTO
KRATKOROČNE POSLOVNE 

OBVEZNOSTI
LETO 2011 LETO 2010 I 11/10

220, del 280 Neporavnane obveznosti do dobaviteljev 172.496 282.253 61,11

230 Prejeta preplačila od kupcev 228 160 142,50

251
Obveznosti do delavcev za čiste plače meseca 

decembra
20.204 18.734 107,85

253, 254, 262 Obveznosti za davke in prispevke od plač 14.887 13.656 109,01

255
Obveznosti za nadomestila do delavcev od 

decembrskih plač
3.078 3.361 91,58

260 Obveznosti za DDV 1.334 1.523 87,59

del 266 Davki in prispevki od podjemnih pogodb 789 1.605 49,14

282
Obveznosti iz naslova odtegljajev od plač 

zaposlenih
1.598 1.390 114,96

285 Neto obveznosti do podjemnikov 5.984 2.267 263,96

del 266 Obveznosti iz naslova okoljske dajatve – voda 65.827 62.065 106,06

del 266 Obveznosti iz naslova okoljske dajatve – odpadki 40.849 33.870 120,61

SKUPAJ 327.273 420.884 77,76  
 

 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

Pasivne časovne razmejitve predstavljajo kratkoročno vnaprej vračunane stroške oziroma 

kratkoročno vnaprej vračunane odhodke in kratkoročno odložene prihodke. 

 

Vnaprej vračunani stroški nastajajo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti s 

pričakovanimi stroški, ki se še niso pojavili. Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če še 

niso opravljene sicer že zaračunane ali celo plačane storitve, vendar zaradi tega še ni običajnih 

obveznosti do kupcev, ki bi se štele kot dobljeni predujmi. 

 

Na pasivnih časovnih razmejitvah so vračunani bančni stroški direktnih odobritev in 

bremenitev. 

 

 

 

RAZČLENITEV STROŠKOV PO FUNKCIONALNIH SKUPINAH 
 

Podjetje razporeja splošne stroške tako, da 95% vseh splošnih stroškov obravnava kot splošne 

stroške dejavnosti, 5% pa kot stroške prodaje. Stroški prodaje in stroški splošnih dejavnosti so 

bili razdeljeni na del, ki se nanaša na opravljanje gospodarskih javnih služb in drugih 

dejavnosti v razmerju 98,4% proti 1,6%. 
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NAZIV SKUPINE 2011 2010 INDEKS

Nabavna vrednost prodanega blaga

Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z amortizacijo) 1.357.489,88 1.749.794,90 77,58

  - proizvajalni stroški prodanih proizvodov iz naslova          

opravljanja gospodarskih javnih služb
1.274.163,42 1.655.960,92 76,94

  - proizvajalni stroški prodanih proizvodov iz naslova          

opravljanja drugih dejavnosti  
83.326,46 93.833,98 88,80

Stroški prodajanja (z amortizacijo) 12.438,64 10.221,51 121,69

  - stroški prodajanja iz naslova opravljanja                         

gospodarskih javnih služb
12.215,46 10.057,66 121,45

  - stroški prodajanja iz naslova opravljanja                         

drugih dejavnosti
223,19 163,85 136,22

Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo) 236.334,18 194.208,60 121,69

  - stroški splošnih dejavnosti iz naslova opravljanja             

gospodarskih javnih služb
232.093,65 191.095,50 121,45

  - stroški splošnih dejavnosti iz naslova opravljanja             

drugih dejavnosti
4.240,53 3.113,10 136,22

SKUPAJ 1.606.262,70 1.954.225,01 82,19  
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DODATNA RAZKRITJA NA PODLAGI SRS 35 
 

RAZPOREJANJE PRIHODKOV TER STROŠKOV IN ODHODKOV 
 

Podjetje je v letu 2010 pripravilo sodila za razporeditev prihodkov, odhodkov, stroškov, 

sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih in občinah, povzetek je v 

nadaljevanju. 

 

Podjetje spremlja poslovanje po osmih dejavnostih, pri tem uporablja temeljna in skupna 

stroškovna mesta. 

 

Temeljna stroškovna mesta v letu 2010: 

1 - odvoz, zbiranje in deponiranje odpadkov, 

24 - čiščenje odpadnih voda, 

25 - odvajanje odpadnih voda, 

3 - pogrebna dejavnost, 

4 - ogrevanje, 

6 - vzdrževanje zelenic, 

7 - vzdrževanje cest, 

8 - tržna dejavnost. 

 

Znotraj temeljnih stroškovnih mest smo oblikovali podrejena stroškovna mesta, in sicer: 

1 –  Občina Ribnica,  2 – Občina Sodražica,  3 – Občina Loški Potok. 

 

Skupna stroškovna mesta: 

14 – skupni stroški, ki se nanašajo na dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov, 

15 – skupni stroški, ki se nanašajo na dejavnost deponiranja odpadkov, 

24 – skupni stroški, ki se nanašajo na dejavnost čiščenja odpadnih voda, 

25 – skupni stroški, ki se nanašajo na dejavnost odvajanja odpadnih voda, 

39 – skupni stroški, ki se nanašajo na pogrebno dejavnost, 

49 – skupni stroški, ki se nanašajo na dejavnost ogrevanja, 

69 – skupni stroški, ki se nanašajo na dejavnost vzdrževanja zelenic, 

79 – skupni stroški, ki se nanašajo na dejavnost vzdrževanja cest, 

95 – skupni stroški, ki se nanašajo na zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov, čiščenje in 

odvajanje odpadne vode, pogrebno dejavnost ter ogrevanje, 

99 – skupni stroški, ki se nanašajo na vse dejavnosti. 

 

Ugotavljanje poslovnih dogodkov po dejavnostih in občinah se izvaja s sistemom stroškovnih 

mest (v nadaljevanju »SM«), ki omogočajo ugotavljanja stroškov, odhodkov in prihodkov v 

določenem časovnem obdobju po dejavnostih in občinah. SM morajo zagotavljati največji 

možni delež neposrednega razporejanja stroškov, odhodkov in prihodkov po dejavnostih in 

občinah. 

 

Del SM je vezanih neposredno na posamezne dejavnosti po občinah, del SM pa je splošnih in 

s svojimi stroški, odhodki ter prihodki posredno bremenijo posamezne dejavnosti po občinah 

z uporabo ključev. Vsi ključi za izdelavo ločenih izkazov poslovnih izidov po dejavnostih in 

občinah so izraženi v odstotkih, in sicer za leto, za katero se izkazi sestavljajo. Na splošnem 

SM dejavnosti se zbirajo tiste vrste stroškov in prihodkov, ki jih ni mogoče že v prvi fazi 

knjižiti na posamezna SM (kot neposredne stroške, odhodke ali prihodke dejavnosti in 
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občine), ugotoviti pa je bilo mogoče, da obravnavani stroški, odhodki ali prihodki nastajajo v 

zvezi z neko dejavnostjo in so bili zato knjiženi na splošno SM take dejavnosti. Na teh 

splošnih SM dejavnosti se zbirajo različne vrste stroškov (stroški materiala, stroški storitev, 

stroški dela, stroški porabe goriva, vzdrževanja strojev in vozil, stroški zavarovanja strojev in 

vozil, stroški amortizacije strojev in vozil, stroške skupnih objektov in naprav in podobni 

stroški), ki se nato z različnimi ključi razporejajo na temeljne dejavnosti in občine. 

 

V podjetju so praviloma vzpostavljena naslednja splošna SM:  

 splošna SM posamezne dejavnosti; 

 SM uprava (na to SM se knjižijo tudi drugi stroški, ki jih ni mogoče razporediti na 

druga splošna SM); 

 splošno stroškovno mesto, ki je skupno dejavnostim (zbiranje, prevoz in 

odstranjevanje komunalnih odpadkov; odvajanje komunalne in padavinske odpadne 

vode, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, pokopališka dejavnost ter 

daljinsko ogrevanje). 

 

Podjetje razporeja stroške, odhodke in prihodke: 

-  neposredno na dejavnosti in občine, 

-  na splošna stroškovna mesta dejavnosti in nato s pomočjo ključev na občine, 

- na splošno stroškovno mesto uprave in splošno stroškovno mesto, ki je skupno petim 

dejavnostim – te stroške, odhodke in prihodke se nato s pomočjo ključev deli na splošna 

stroškovna mesta posamezne dejavnosti in nato na občine. 

 

 

PRIHODKI 

 

Prihodki se z vidika dejavnosti in občin ločijo na neposredne in posredne (splošne). Večina 

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 nastajajo tudi posredni ali splošni prihodki (zlasti prihodki od 

financiranja in izredni prihodki). Ti se najprej pripišejo ustreznemu splošnemu SM, z njega pa 

se nato razdelijo na splošno SM posamezne dejavnosti s pomočjo ključa - delež proizvajalnih 

stroškov posamezne dejavnosti glede na skupne proizvajalne stroške.  

 

 

STROŠKI IN ODHODKI  

 

Tudi za večino stroškov in odhodkov (v nadaljnjem besedilu »stroškov«) velja, da jih je 

mogoče neposredno na podlagi knjigovodske listine (likvidiranega računa za storitve, zbirnika 

izdaje materiala iz skladišča, ipd.) knjižiti na tisto dejavnost in tisto občino, na katero se 

nanašajo. Vsi taki stroški se razporejajo na posamezna SM že ob knjiženju na konte razreda 4 

in 7 in imajo torej značaj neposrednih stroškov. 

 

Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna 

storitev ni mogoče ob knjiženju razporediti na posamezne dejavnosti in občine, imajo značaj 

splošnih stroškov in se najprej knjižijo na splošna SM.  
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KRITERIJI DELITVE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV POSLOVNEGA IZIDA PO 

DEJAVNOSTIH IN OBČINAH 

 

Stroški za opravljene storitve pošte, izpisa faktur, arhiviranja izdanih faktur, stroške sodnih 

taks, prevrednotovalne poslovne odhodke in podobni stroški, za katere se zagotovo ve, da so 

skupni naslednjim petim dejavnostim (zbiranje, prevoz in odstranjevanje komunalnih 

odpadkov, odvajanje komunalne in padavinske vode, čiščenje komunalne in padavinske 

odpadne vode, pokopališka dejavnost ter daljinsko ogrevanje), se knjižijo na splošno 

stroškovno mesto, ki je skupno tem petim dejavnostim. Nato se s pomočjo ključa razporedijo 

na splošna SM posamezne dejavnosti glede na število odjemnih mest posamezne dejavnosti v 

skupnem številu odjemnih mest. Na enak način se razporedijo tudi prihodki, kamor spadajo 

prihodki od toženih terjatev, zamudnih obresti in podobni prihodki, za katere se zagotovo ve, 

da so skupni zgoraj navedenim petim dejavnostim. 

 

Ostali stroški, odhodki in prihodki se knjižijo na splošno SM uprave in se nato razporedijo na 

splošna SM posamezne dejavnosti s pomočjo naslednjih ključev: 

- število odjemnih mest – ključ za delitev stroškov materiala in storitev, 

- število izdanih računov – ključ za delitev stroškov dela, 

- delež proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti glede na skupne proizvajalne stroške – 

ključ za delitev stroškov amortizacije, druge stroške in odhodke ter prihodke. 

 

Stroški delovne sile in strojev, evidentirani na ravni posamezne dejavnosti, ki se uporabljajo 

na različnih dejavnostih, se prenesejo na ustrezna splošna SM dejavnosti po ključu: 

- opravljeno  število delovnih ur na posamezni dejavnosti glede skupno število delovnih ur. 

 

 

DELITEV STROŠKOV PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH 

 

1. ZBIRANJE, PREVOZ IN DEPONIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV 

 

Na SM občin jih delimo po ključu: število oseb v posamezni občini glede skupno število oseb, 

za katere podjetje opravlja storitev. 

 

Stroški odlaganja na tujo deponijo se delijo na posamezno občino po ključu – število oseb 

posamezne občine glede na skupno število oseb v vseh občinah. 

 

Poslovni prihodki na dejavnosti zbiranja, prevoza in deponiranja komunalnih odpadkov 

občanov posamezne občine se razporejajo neposredno, vsi ostali ugotovljeni prihodki na tej 

dejavnosti pa se na občine razdelijo glede na delež proizvajalnih stroškov te dejavnosti glede 

na skupne proizvajalne stroške. Izjemo predstavljajo poslovni prihodki, ki se nanašajo na 

podjetja po posameznih občinah, ki so iz neposrednega razporejanja izločeni. Ključ delitve 

stroškov zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov je namreč število prebivalcev 

posamezne občine, zato je nerealno, da se prihodki razporejajo neposredno na občine. 

Prihodke, ki se nanašajo na podjetja, podjetje upošteva kot splošne prihodke dejavnosti in jih 

nato na občine razdeli s pomočjo istega ključa kot splošne stroške te dejavnosti – število oseb 

v posamezni občini glede na skupno število oseb, za katere podjetje opravlja storitev. 
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2. ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 

 

Splošni stroški in prihodki odvajanja odpadnih voda se delijo s splošnega SM na neposredna 

SM občin glede na količino prečiščenih odpadnih vod posamezne občine glede na skupno 

količino prečiščenih odpadnih vod v vseh občinah skupaj. 

 

Poslovni prihodki na dejavnosti odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode se 

razporejajo neposredno, vsi ostali ugotovljeni prihodki na tej dejavnosti pa se na občine 

razdelijo glede na delež proizvajalnih stroškov te dejavnosti glede na skupne proizvajalne 

stroške. 

 

3. ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 

 

Dejavnost čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se deli na: 

 čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 

 prevzem in ravnanje z blatom iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav 

(»MKČN«). 

 

Glede na prejšnji odstavek podjetje vodi splošne stroške te dejavnosti na več stroškovnih 

mestih. Tako imamo posebej evidentirana stroškovna mesta za: 

1. stroške, ki se nanašajo na čistilno napravo v Ribnici, ki se uporablja za vse občine, 

2. stroški, ki se nanašajo le na prevzem in ravnanje z blatom iz greznic in MKČN, 

3. ostali splošni stroški te dejavnosti. 

 

1. Splošni stroški, odhodki in prihodki, ki se nanašajo tako na čiščenje komunalne in 

padavinske odpadne vode kot na prevzem in ravnanja z blatom iz greznic in MKČN, se delijo 

na posamezno občino glede na količino prečiščenih odpadnih vod v občini ter količino 

prečiščenih grezničnih muljev v občini glede na skupno količino prečiščenih količin. 

 

2. Splošni stroški in prihodki, ki se nanašajo le na prevzem in ravnanje z blatom iz greznic in 

MKČN se delijo na dejavnosti in občine glede na m
3
 prečiščenih grezničnih muljev po 

posameznih občinah. 

 

3. Ostali splošni stroški se po občinah delijo glede na količino prečiščenih odpadnih vod v 

občini ter količino prečiščenih grezničnih muljev v občini glede na skupno količino 

prečiščenih količin. 

 

Poslovni prihodki na dejavnosti čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter prevzem 

in ravnanje z blatom iz greznic in MKČN se razporejajo neposredno, vsi ostali ugotovljeni 

prihodki pa se na občine razdelijo glede na delež proizvajalnih stroškov te dejavnosti glede na 

skupne proizvajalne stroške. 

 

4. POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 

 

Splošni stroški in prihodki dejavnosti se na občine razporejajo glede na število grobov v 

posamezni občini. 
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5. DALJINSKO OGREVANJE 

 

Splošni stroški in prihodki dejavnosti se na stanovanjske soseske in občine delijo glede na 

porabljene energente. 

 

6. UREJANJE IN VZDRŽEVANJE ZELENIC 

 

Splošni stroški in prihodki dejavnosti se na občine razporejajo glede na delež neposrednih 

stroškov v posamezni občini. Izjemoma se le splošnih stroškov dejavnosti na občino ne 

razporedi, če so za določeno občino opravljene le storitve, katerih podjetje ne opravi – obstaja 

le račun dobavitelja. 

 

7. VZDRŽEVANJE CEST 

 

Splošni stroški in prihodki dejavnosti se na občine razporejajo glede na delež neposrednih 

stroškov v posamezni občini, pri čemer se celotni neposredni stroški zimske službe, ki jo 

opravljajo kooperanti Komunale Ribnica d.o.o. za to delitev stroškov izločijo. 
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Rezultati poslovanja posameznih dejavnostih 2011: 

 
v  EUR

2011 Odpadki Čiščenje Odv ajanje Pogrebna Ogrev anje Zelenice Ceste Tržna

1 24 25 3 4 6 7 8

1.
Čisti prihodki od 

prodaje 
1.644.716,71 801.197,00 91.678,17 20.080,89 158.730,28 33.865,16 48.989,81 359.561,61 130.613,79

- čisti prihodki, 

pridobljeni z 
1.644.716,71 801.197,00 91.678,17 20.080,89 158.730,28 33.865,16 48.989,81 359.561,61 130.613,79

4.

Drugi poslov ni 

prihodki – s 

prev rednot. 

9.638,78 5.051,30 767,72 696,87 168,39 60,65 40,81 356,32 2.496,72

- drugi poslov ni 

prihodki
9.638,78 5.051,30 767,72 696,87 168,39 60,65 40,81 356,32 2.496,72

Kosmati donos iz 

poslov anja
1.654.355,49 806.248,30 92.445,89 20.777,76 158.898,67 33.925,81 49.030,62 359.917,93 133.110,51

5.
Stroški blaga 

materiala in storitev
1.118.081,55 552.587,81 78.596,53 31.947,41 81.942,99 31.110,02 29.357,50 235.074,50 77.464,79

b.)
Stroški porabljenega 

materiala
268.081,65 81.941,95 23.730,55 5.257,30 35.004,91 29.800,24 2.457,95 78.217,38 11.671,37

c.) Stroški storitev  849.999,90 470.645,86 54.865,98 26.690,11 46.938,08 1.309,78 26.899,55 156.857,12 65.793,42

6. Stroški dela 451.531,63 229.726,41 24.296,73 17.625,86 65.905,69 1.085,35 12.752,83 91.043,29 9.095,47

7. Odpisi v rednosti 63.847,82 33.514,61 3.078,79 1.751,34 3.320,21 11.075,78 873,76 3.822,13 6.411,20

a.)
Amortizacija in 

prev rednotov alni 
31.261,66 23.769,80 451,81 292,54 1.695,60 98,61 873,18 3.817,05 263,07

- amortizacija 

osnov nih sredstev  

podjetja

31.261,66 23.769,80 451,81 292,54 1.695,60 98,61 873,18 3.817,05 263,07

b.)
Prev rednotov alni 

poslov ni odhodki pri 
32.586,16 9.744,81 2.626,98 1.458,80 1.624,61 10.977,17 0,58 5,08 6.148,13

8.
Drugi poslov ni 

odhodki 
5.387,86 2.852,89 512,90 457,18 158,96 45,42 33,52 360,14 966,85

A
Dobiček ali izguba iz 

poslovanja (1+-2+3+4-
15.506,63 -12.433,42 -14.039,06 -31.004,03 7.570,82 -9.390,76 6.013,01 29.617,87 39.172,20

11.
Finančni prihodki iz 

kratkoročnih terjatev
5.901,19 2.052,24 470,29 356,00 94,62 32,84 23,08 2.700,60 171,52

c.)
Drugi f in. prihodki iz 

obresti in kratk. 

terjatev  – s 

5.901,19 2.052,24 470,29 356,00 94,62 32,84 23,08 2.700,60 171,52

13.
Finančni odhodki za 

obresti in iz drugih 
16,66 1,25 0,14 14,10 0,27 0,06 0,07 0,61 0,16

c.) Drugi f inančni 

odhodki za obresti in 
16,66 1,25 0,14 14,10 0,27 0,06 0,07 0,61 0,16

B
Dobiček ali izguba iz 

rednega delovanja 

(A+9+10+11-12-13)

21.391,16 -10.382,43 -13.568,91 -30.662,13 7.665,17 -9.357,98 6.036,02 32.317,86 39.343,56

15. 
Čisti poslov ni izid iz 

rednega delov anja (B-
21.391,16 -10.382,43 -13.568,91 -30.662,13 7.665,17 -9.357,98 6.036,02 32.317,86 39.343,56

16. Izredni prihodki 1.102,23 846,08 0,39 0,27 0,34 0,09 0,09 254,77 0,20

- prihodki za kritje 

stroškov  amort. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- drugi izredni prihodki
1.102,23 846,08 0,39 0,27 0,34 0,09 0,09 254,77 0,20

17. Izredni odhodki 1.001,17 566,56 91,02 67,23 64,00 16,16 16,33 142,62 37,25

- drugi izredni odhodki
1.001,17 566,56 91,02 67,23 64,00 16,16 16,33 142,62 37,25

C
Celotni poslovni izid 

(15+16-17)
21.492,22 -10.102,91 -13.659,54 -30.729,09 7.601,51 -9.374,05 6.019,78 32.430,01 39.306,51

18.
Poslov ni izid zunaj 

rednega delov anja 

(16 - 17)

101,06 279,52 -90,63 -66,96 -63,66 -16,07 -16,24 112,15 -37,05

21.
Čisti poslov ni izid 

obračun obdobja (15 

+ 16 - 17 - 19 - 20)

21.492,22 -10.102,91 -13.659,54 -30.729,09 7.601,51 -9.374,05 6.019,78 32.430,01 39.306,51
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Na dejavnosti vzdrževanja zelenic, cest in tržni dejavnosti je podjetje zaključilo poslovno leto 

s pozitivnim rezultatom. 

 

Podjetje je poslovno leto 2011 zaključilo z negativnim rezultatom na dejavnosti zbiranja, 

odvoza in deponiranja odpadkov, dejavnosti čiščenja in odvajanja odpadne vode ter 

dejavnosti ogrevanja. 

 

Podjetje je iz del izgube na dejavnosti zbiranja, odvoza in deponiranja odpadkov, dejavnosti 

čiščenja in odvajanja odpadne vode, pogrebni dejavnosti ter dejavnosti ogrevanja krilo iz 

dobička tržne dejavnosti, in sicer na način, da je ta dobiček razdelilo na delež izgube 

posamezne dejavnosti glede na celotno izgubo navedenih dejavnosti. Rezultat po dejavnostih, 

ki izhaja iz takšne delitve, prikazujemo v tabeli. 

 
Leto 2011 Odpadki Čiščenje Odv ajanje Pogrebna Ogrev anje Zelenice Ceste Tržna

1 24 25 3 4 6 7 8

21.492 -3.885 -5.253 -11.817 7.602 -3.605 6.020 32.430 0
 

 

Predlagamo, da negativni rezultat na navedenih dejavnostih pokrijejo občine glede na 

kapitalske deleže v Komunali Ribnica d.o.o. 

 

 

Rezultati poslovanja posameznih dejavnostih po občinah v letu 2011: 

 
Občina Ribnica Odpadki Čiščenje Odvajanje Pogrebna Ogrevanje Zelenice Ceste

Neposredni prihodki 601.879 74.901 16.129 84.851 1.321 48.795 283.344

Neposredni stroški 197.546 6.470 5.444 29.099 11.556 5.029 163.275

Neposredni rezultat občine 404.333 68.431 10.685 55.752 -10.235 43.766 120.069

Splošni prihodki dejavnosti 5.075 909 830 382 3 0 0

Splošni odhodki dejavnosti 294.239 55.059 12.883 45.503 64 31.511 85.733

Splošni prihodki-uprava 3.240 420 127 511 15 259 1.833

Splošni stroški, odhodki-uprava 110.634 25.707 23.152 4.444 76 6.494 9.261

Rezultat 7.774 -11.007 -24.393 6.699 -10.357 6.020 26.908

Občina Sodražica Odpadki Čiščenje Odvajanje Pogrebna Ogrevanje Zelenice Ceste

Neposredni prihodki 108.456 15.971 3.835 31.074 32.378 0 77.272

Neposredni stroški 50.562 1.894 2.347 11.484 29.716 0 50.180

Neposredni rezultat občine 57.894 14.078 1.488 19.590 2.662 0 27.092

Splošni prihodki dejavnosti 727 202 185 176 36 0 0

Splošni odhodki dejavnosti 42.131 11.551 2.873 21.021 877 0 19.850

Splošni prihodki-uprava 748 93 28 236 206 0 424

Splošni stroški, odhodki-uprava 25.549 5.708 5.163 2.053 1.044 0 2.144

Rezultat -8.310 -2.887 -6.334 -3.071 983 0 5.522

Občina Loški Potok Odpadki Čiščenje Odvajanje Pogrebna Ogrevanje Zelenice Ceste

Neposredni prihodki 87.909 420 0 41.325 0 0 0

Neposredni stroški 48.939 0 2 13.315 0 0 0

Neposredni rezultat občine 38.970 420 -2 28.010 0 0 0

Splošni prihodki dejavnosti 489 0 0 187 0 0 0

Splošni odhodki dejavnosti 28.359 181 0 22.296 0 0 0

Splošni prihodki-uprava 624 0 0 251 0 0 0

Splošni stroški, odhodki-uprava 21.291 5 0 2.177 0 0 0

Rezultat -9.567 234 -2 3.974 0 0 0  
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IZJAVA POSLOVODSTVA 

 
Uprava potrjuje računovodske izkaze za poslovno leto končano na dan 31. decembra 2011 in 

uporabljene računovodske usmeritve, pojasnila k računovodskim izkazom ter priloge in 

razkritja. 

 

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne 

računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in 

dobrega gospodarjenja in da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko 

premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2011. 

 

Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov 

za zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi, skupaj s 

pojasnili, izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z 

veljavno zakonodajo in slovenskimi računovodskimi standardi. 

 

 

Datum: 20.03.2012 

 

 

 

                                                                   Direktor   

                                              Bojan Trdan 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


