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PREDLOG SKLEPA: 

SKLEP 1 

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Letno poročilo 2007 družbe 
Mariborski vodovod, JP, d. d., povzetek Občina Selnica ob Dravi. 

SKLEP 2 

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi soglaša, da se odpis amortizacije vodovodne 
infrastrukture Občine Selnica ob Dravi za leto 2007, ki je ni bilo mogoče vračunati v 
ceno proizvodov v višini 8.732,59 EUR, pokrije v breme dolgoročne obveznosti 
Mariborskega vodovoda do Občine Selnica ob Dravi iz naslova sredstev v 
upravljanju. 

PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA: 
Sklep sprejme svet z večino opredeljenih glasov navzočih članov.  
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Občinska uprava Občine Selnica ob Dravi je pripravila za obravnavo na Občinskem svetu Občine 

Selnica ob Dravi  

 

ODPIS AMORTIZACIJE INFRASTRUKTURE V BREME DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI DO 

OBČINE V JP MARIBORSKI VODOVOD d. d. 

 

1. UVOD 

Občina Selnica ob Dravi ima v JP Mariborski vodovod d. d. pogodbeno v upravljanju vodovodno 

infrastrukturo. JP Mariborski vodovod, kot izvajalec gospodarske javne službe, vodi vse tehnične in 

računovodske evidence sredstev v upravljanju. Stanje sredstev v upravljanju vodovodne 

infrastrukture na dan 31. 12. 2007 je znašalo 1,066.636,00 €. 

 

1. OPREDELITEV CILJEV IN RAZLOGI ZA DOSEGO CILJEV 

Cilj odpisa amortizacije v breme dolgoročne obveznosti do Občine Selnica ob Dravi iz naslova 

sredstev v upravljanju je, da občina ne zagotovi razliko sredstev iz proračuna, saj v njem nima 

razpoložljivih sredstev za ta namen. 

 

2. PRAVNI TEMELJ ODPISA 

Pravni temelji odpisa so: Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO 

in 127/06- ZJZP), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 

110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZB in 14/07-ZSPDPO), Odlok o lokalnih gospodarskih službah v Občini 

Selnica ob Dravi (MUV, št. 35/99, 7/02, 7/06 in 12/08) in Slovenski računovodski standard 35 (Ur. l. 

RS, št. 118/05, 9/06, 58/06 in 114/06-ZUE). 

 

3. OPIS  

Občina Selnica ob Dravi je na podlagi pogodbe prenesla v upravljanje sredstva vodovodne 

infrastrukture izvajalcu obvezne gospodarske javne službe na našem področju – Javnemu podjetju 

Mariborski vodovod d. d. 

JP Mariborski vodovod je v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 35 – Računovodsko 

spremljanje gospodarskih javnih služb izdelal ločen poslovni izid za vodooskrbo v Občini Selnica 

ob Dravi in ugotovil izgubo v višini 8.732,59 €. V stroških je bila obračunana amortizacije občinske 

infrastrukture v višini 65.560,78 €, pokrita skozi ceno storitve pa v višini 56.828,19 €. Nepokrita 

amortizacija je enaka izgubi. 

 

V skladu s Slovenskim računovodskim standardom 35 je lahko ugotovljena izguba pokrita na dva 

načina: 

- z nakazilom sredstev iz proračuna ali 

- z odpisom amortizacije infrastrukture v breme dolgoročne obveznosti do občine iz naslova 

sredstev v upravljanju. 

Ker Občina Selnica ob Dravi za ta namen nima planiranih sredstev v proračunu predlagamo, da se 

sprejme predlagan sklep o odpisu amortizacije v breme dolgoročne obveznosti iz naslova sredstev 

v upravljanju. 


