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 Ločeno evidentiranje po posameznih dejavnostih  
◦ ZPFOLERD-1 – za “javna podjetja”, katerih čisti prihodek 

presega 40 mio EUR  

◦ SRS 35- obvezna uporaba za srednja in velika javna 
podjetja (za majhna javna podjetja je uporaba SRS 35 
priporočljiva) 

 Ločeno evidentiranje po posameznih dejavnostih 
in občinah 
◦ Zahteve ustanoviteljev (predvsem v primeru različnih cen 

GJS med občinami) 

◦ Uredba MEDO (v primeru različnih cen GJS med 
občinami) 



 Število poslovnih izidov, ki jih morajo biti 
sposobna izračunati JKP 
◦ Uredba MEDO -> najmanj 20 poslovnih izidov za 

posamezno občino (Jereb) 

◦ Dodatno še IPI za vsako izmed ostalih GJS (vzdrževanje 
cest in javnih površin, tržnice, javna parkirišča, 
pokopališka dejavnost, ipd.) in tržno dejavnost 

◦ Z večanjem števila občin, kjer JKP opravlja GJS, se množi 
število poslovnih izidov, ki jih je potrebno izračunavati 

 Kompleksen sistem spremljanja stroškov 

 Nujnost uporabe sodil 



 SRS 16 določa: 
◦ stroškovna mesta  
◦ stroškovne nosilce  
◦ klasifikacije stroškov 

 
 Stroškovno mesto je »namensko, prostorsko ali stvarno 

zaokrožen del podjetja, na katerem ali v zvezi s katerim se pri 
poslovanju pojavljajo stroški, ki jih je mogoče razporejati na 
posamezne začasne ali končne stroškovne nosilce in je zanje 
nekdo odgovoren.« 
 

 Klasifikacije stroškovnih mest  je mogoče zaslediti v literaturi  
◦ temeljna stroškovna mesta: namenjena zajemanju neposrednih stroškov 
◦ splošna stroškovna mesta: namenjena spremljanju posrednih stroškov 
◦ prehodna stroškovna mesta: namenjena zbiranju stroškov začasnih 

stroškovnih nosilcev 



 Stroškovni nosilec je »poslovni učinek, zaradi katerega se pojavijo 
stroški in s katerim jih je treba tudi povezovati. Stroškovni nosilec je lahko 
celotna količina istovrstnih ali sorodnih poslovnih učinkov obračunskega 
obdobja oziroma niz poslovnih učinkov obračunskega obdobja, posamezen 
poslovni učinek ali del poslovnega učinka. Poslovni učinki, namenjeni prodaji 
ali vključevanju med osnovna sredstva istega podjetja, so končni stroškovni 
nosilci, drugi poslovni učinki pa so začasni stroškovni nosilci. Kot začasni 
stroškovni nosilci se štejejo tudi storitve proizvajalne, nakupne oziroma 
prodajne službe ali splošnih služb, ki se razporejajo na končne stroškovne 
nosilce pri obračunavanju stroškov na podlagi sestavin dejavnosti.«  

 

 Klasifikacija stroškovnih nosilcev (SRS 16) 
◦ Začasni stroškovni nosilci: spremljanje poslovnih učinkov 

za lastne potrebe 
◦ Končni stroškovni nosilci: spremljanje poslovnih učinkov za 

prodajo 

 
 Stroškovno mesto -> stroškovni nosilec 

 
 

 



 Določbe SRS 16.2. do 16.6.: 
◦ Število stroškovnih mest v podjetju treba prilagoditi njegovi 

velikosti, organiziranosti, posebnosti proizvajanja oziroma 
poslovanja, uporabljeni metodi razporejanja stroškov po 
poslovnih učinkih in oblikam kontroliranja. 

◦ Pri oblikovanju stroškovnih mest je treba upoštevati popolno 
razporeditev stroškov, ki odpadejo na posamezne poslovne 
učinke, ter zagotoviti pregled gibanja stroškov na ožjih področjih 
odgovornosti za njihovo nastajanje in za potek poslovnega 
procesa. 

◦ Pri oblikovanju stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev je treba 
upoštevati zahteve, ki se pojavljajo pri ugotavljanju poslovnega 
izida po področnih in območnih odsekih. 

 

 Poenostavljeno povedano – pri oblikovanju SM je potrebno 
upoštevati: 
◦ katere računovodske informacije je potrebno zagotavljati (za 

notranje potrebe in zunanje poročanje) 
◦ kje (na katerih “nivojih)” je posamezne stroške mogoče “zajeti” 

 

 
 

 
 



 Klasifikacija stroškov 

 

 

 

 

 

 

 

 Z vidika spremljanja je ključno ločevanje med 
neposrednimi in posrednimi stroški 

 

Delitev Neposredni/ 
posredni Vrste stroškov po SRS 4 

Delitev proizvajalni/ 
splošni 

NEPOSREDNI NEPOSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 
PROIZVAJALNI 

POSREDNI 

POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 

POSREDNI STROŠKI NABAVE 

SPLOŠNI POSREDNI STROŠKI UPRAVE 

POSREDNI STROŠKI PRODAJE 
 



 Neposredni stroški so »lahko že stroški posamezne izvirne vrste (na primer 
neposredni stroški materiala ali neposredni stroški dela) ali pa so stroški kakega 
začasnega poslovnega učinka na kakem prehodnem stroškovnem mestu, ki je 
neposredno vključeno v nastajanje končnega stroškovnega nosilca, zato je pri 
njem potreba po ločenem obravnavanju posrednih stroškov bistveno manjša.«  

◦ SRS neposredne stroški ne opredeljujejo zgolj »ozko« (zgolj 
neposredni stroški materiala, storitev, dela, ipd.), ampak lahko 
tudi širše (tudi stroški začasnega stroškovnega nosilca na 
prehodnem stroškovnem mestu)  

◦ Evidentirajo se na temeljnih (in prehodnih) stroškovnih mestih 
 

 Posredni stroški so »stroški, ki jih na stroškovna mesta na podlagi izvirnih 
listin še ni mogoče razporediti« 
◦ Evidentirajo se na splošnih stroškovnih mestih (na temeljna 

stroškovna mesta razporejajo z uporabo sodil) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPLOŠNI STROŠKI

POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI

GJS Trg GJS Trg GJS Trg GJS Trg NEPOSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI

 RAVNANJE Z ODPADKI VZDŽREVANJE CEST IN JPKANALIZACIJA IN ČNVODOVOD

UPRAVA (SKUPNE SLUŽBE)



Sodilo 1 50% 25% 25%

Skupaj KP Dejavnost A Dejavnost B Dejavnost C

Posredni stroški 20 10 5 5

Neposredni stroški 200 100 20 80

Skupaj 110 25 85

Sodilo 2 25% 15% 60%

Skupaj KP Dejavnost A Dejavnost B Dejavnost C

Posredni stroški 20 5 3 12

Neposredni stroški 200 100 20 80

Skupaj 105 23 92

Razlika 5 2 -7



 Manjši kot je delež posrednih stroškov v vseh 
stroških, manjši je vpliv izbranih sodil (za 
delitev splošnih in posrednih proizvajalnih 
stroškov) na poslovni izid posamezne 
dejavnosti (GJS-ja ali tržne dejavnosti) 

 O objektivnih poslovnih izidih posameznih 
dejavnosti je zato mogoče govoriti zgolj, 
dokler uporaba različnih sodil bistveno ne 
vpliva na prikazane poslovne izide  

 Cilj: izboljšanje načina spremljanja stroškov 



 Pri opredeljevanju načina spremljanja stroškov po 
stroškovnih mestih je treba: 
1. Opredeliti »aktivnosti«, zaradi katerih stroški v JKP-ju 

nastajajo 

2. Skladno z opredeljenimi aktivnostmi je treba določiti 
temeljna in »prehodna« (začasna) stroškovna mesta, na 
katerih bo mogoče »zajeti« posamezne stroške  

 ko je to definirano ->oblikovanje šifranta SM (uporaba 
“govorečih cifer”, črk, “dvojni šifranti”, ipd.) 

3. Opredeliti je potrebno postopke evidentiranja stroškov: 

 opredelitev listin, ki morajo nastati v procesu evidentiranja 
stroškov po stroškovnih mestih ter odgovorne osebe za 
njihovo izpolnjevanje in kontrolo 

 

 

 

 



 ABC teorija (Activity based costing - kalkulacija stroškov na podlagi 
sestavin dejavnosti) temeljni na spoznanju, da stroški nastajajo zaradi 
aktivnosti, ki jih je treba izvesti, da se proizvodi naredijo (storitve 
opravijo) 
 

 Glavne aktivnosti na področju GJS oskrbe s pitno vodo so odvzem 
(črpanje), priprava in transport pitne vode do uporabnikov 

 Aktivnosti se izvajajo z gospodarsko javno infrastrukturo – posameznimi 
oskrbovalnimi sistemi 

 Vsebinsko primerne največje enote za spremljanje neposrednih stroškov 
so tako posamezni oskrbovalni sistemi oziroma njihovi sestavni deli 
(črpališča, vodarne, transportni cevovodi, ipd.) 
 

 Temeljna stroškovna mesta: 
◦ Posamezni oskrbovalni sistemi oziroma njihovi sestavni deli 
◦ Opredelitev občin za temeljna stroškovna mesta je mogoča v primeru: 

 Ko JKP izvaja GJS samo za eno občino (in stroški posameznih oskrbovalnih 
sistemov v občini nikogar ne zanimajo)  

 V kolikor JKP se uporabnike vseh občin oskrbuje z ločenimi oskrbovalnimi 
sistemi 

 

 

 

   

 

 

 

 



 Pomožna (prehodna) stroškovna mesta: 
◦ posamezna vozila in dražja oprema 
◦ posamezni zaposleni 
 

 Enako razmišljanje velja tudi za GJS odvajanja 
in čiščenja komunalnih odpadnih ter 
padavinskih voda: 
◦ spremljanje stroškov po oskrbovalnih 

sistemih 
◦ ločeno spremljanje stroškov odvajanje in 

čiščenja  
◦ ločeno spremljanje stroškov posameznih 

vozil in dražje opreme ter zaposlenih 
   

 
 
 
 



 Glavne aktivnosti, zaradi katerih nastajajo stroški 
na področju GJS zbiranja in prevoza mešanih 
komunalnih ter bioloških odpadkov pa so 
opravljeni prevozi 

 Prevozi se opravljajo po posameznih trasah 
 Po trasah vozijo tovorna vozila z ekipami 

zaposlenih 
 Vozila, zaposleni->trase->občine 
 

 Dilema: točnost podatkov ali optimizacija poti 
 Temeljna stroškovna mesta: 
◦ Posamezne trase bio in mešanih komunalnih odpadkov 

 Pomožna stroškovna mesta: 
◦ Posamezna tovorna vozila 
◦ Posamezni zaposleni 

 
 
 
 



 Sprememba (dopolnitev) šifranta SM je 
najenostavnejši del izboljšanja spremljanja stroškov 

 Težje je zagotoviti: 
◦ da se bo vsak posamezen strošek evidentiral na ustrezno 

(začasno oziroma temeljno) stroškovno mesto 
◦ da se bo v JKP evidentiralo dejansko količino opravljenega 

dela zaposlenih, vozil in dražje opreme na posameznih 
temeljnih stroškovnih mestih 

 Te podatke se določa v naslednjih procesih: 
◦ skladiščno poslovanje 
◦ potrjevanje računov 
◦ evidentiranje opravljenega dela (praviloma po delovnih 

nalogih) 

 Izboljšave v teh procesih praviloma pomenijo 
spremembo v načinu dela vodij posameznih 
organizacijskih enot v JKP -> brez podpore 
poslovodstva teh sprememb praviloma ni mogoče 
izvesti 
 
 
 
 
 
 



 Skladiščno poslovanje 

 Praviloma najmanj problematično 

 SM se določi ob oddaji materiala iz zaloge v 
uporabo 

 Pravilnost SM potrdi prejemnik materiala s 
podpisom oddajnice 

 Dvomi o pravilnosti evidentiranih stroškov v 
primeru: 
◦ Manjkajočih oddajnic 
◦ Nepodpisanih oddajnic 
◦ Možnosti popravljanja podatkov (SM, količin in vrst 

artiklov) na oddajnicah po trenutku izpisa 
◦ Možnost popravljanja podatkov o porabljenem materialu 

ali SM na DN 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Potrjevanje računov 

 Jasno mora biti določena odgovornost za 
določanje SM 

 Vzpostavljena povezava z delovnimi nalogi 
(določitev SM na podlagi številke DN) 

 

 Pogostejše težave predvsem: 

 Opredelitev stroškov prehodnih SM (gorivo, 
zavarovanje, servisi, ipd.) 

 “Nepripravljenost” posameznih vodji 
organizacijskih enot po “dodatni birokraciji” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Evidentiranje opravljenega dela 
 Največje tveganje, da evidentirani podatki o 

opravljenem niso ustrezni 
 V takih primerih pomemben del stroškov dela, vozil 

in dražje opreme ni na ustrezen način razporejen na 
temeljna stroškovna mesta 

 V JKP se uporabljajo različni sistemi evidentiranja 
opravljenega dela: 
◦ Opravljeno delo po delovnih nalogih 
◦ Ročne evidence opravljenega dela (npr. za delitev stroškov 

dela, vozil, opreme) 
◦ Sistemi za avtomatsko evidentiranje opravljenega dela 

(registracija delovnega časa zaposlenih, sledenje, ipd.) 

 V primeru obstoja različnih sistemov za evidentiranje 
opravljenega dela se podatki med njimi praviloma ne 
ujemajo -> verodostojnost podatkov, ki so podlaga 
za razporejanje stroškov? 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 Evidentiranje opravljenega dela 

 Potrebno je zagotoviti: 
◦ da se bodo podatki o opravljenem delu v IS vnesli 

samo enkrat (enoten sistem evidentiranja 
opravljenega dela za računovodske potrebe) 

◦ da se bodo v IS vnesli točni podatki (vzpostavitev 
ustreznih kontrol ob vnosu podatkov v IS) 

◦ da bodo ti podatki “na razpolago”  v IS za vse 
potrebe v računovodstvu   

 Dodatni sistemi (registracija delovnega časa, 
sledenje, ipd.) naj služijo zgolj za izvajanje 
kontrol pravilnosti vnesenih podatkov 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Evidentiranje opravljenega dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DNEVNI 
VNOS 

PODATKOV 
IS (DELOVNI 

NALOGI)  

OBRAČUN PLAČ 

ZARAČUNAVANJE 
STORITEV 

DELITEV STROŠKOV 
ZAČASNIH SM 

ZAPOSLENI  _______________________________ 

DATUM___________________________________ 

 

ZAP.ŠT. OPIS DEL ŠTEVILKA 
DN 

Število 
opravljenih 
ur  

    

    

    

    

 

 

Podpis delavca                                  Podpis vodje 



 Izboljšanje spremljanja stroškov posameznih dejavnosti praviloma 
zahteva: 
◦ dober IS 

 celotno poslovanje JKP mora biti informacijsko podprto 

 delovni nalogi 

◦ dodatne evidence in dodatno delo:  
 večje število stroškovnih mest (več dela za določitev ustreznih SM)  

 sprotno evidentiranje opravljenega dela,  

 vzpostavitev dodatnih kontrol 

 veliko angažiranost poslovodstva ob spremembah in izboljšavah sistema 

 

 Ob ustrezni organizaciji dela ter zadostnih (in zanesljivih) evidencah je 
mogoče v okviru stroškovnih računovodstev JKP zagotoviti zelo natančne 
informacije o dejanskih stroških posameznih GJS v posameznih občinah 
(lahko tudi podrobnejše informacije) 

 Bolj natančne (podrobne) informacije kot je potrebno zagotavljati (več 
izkazov poslovnih izidov kot je potrebno pripraviti v okviru 
računovodstev JKP), višji so stroški njihove priprave 

 Predvsem pri manjših JKP se bo zagotavljanje zahtevanih računovodskih 
informacij o nastalih stroških odrazilo v višjih stroških poslovanja  

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 




