
 
POVRPAŠEVANJE 

Uveljavljanje računov pri zahtevkih 

 

 

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE: 

 

»Prosim vas za odgovor in za izkušnje drugih občin, ki se srečujejo s podobno situacijo kot naša občina. 

Namreč, v okviru občine deluje Režijski obrat, ki za občino opravlja gospodarsko javno službo, ni pa 

registriran kot samostojna pravna oseba.  

 

Zdaj pa nas zanima ali lahko Režijski obrat izda račun občini za opravljeno delo in stroške – npr. pri 

izvedbi posameznega projekta, kjer lahko delo opravijo delavci režijskega obrata? 

Ali lahko tak račun uveljavljamo pri zahtevkih, ki jih naslovimo na različna ministrstva, ki sofinancirajo 

naše projekte in tudi za pridobitev sredstev iz EU (npr. Ministrstvo za kmetijstvo in Evropski sklad za 

razvoj podeželja, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in Evropski sklad za 

regionalni razvoj…)?« 

 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC: 

 

OBČINA 1 

 

V naši občini do sedaj režijski obrat ni izstavljal fakture občini za opravljena dela na projektih, 

ki so sofinancirani s stani ministrstev. Dela so opravljali izvajalci, ki so bili izbrani na podlagi 

javnega naročila. 

 

OBČINA 2 

 

V našem primeru delamo interno realizacijo za storitve režijskega obrata (vodarina, 

kanalščina, smetarina), s čemer imamo na eni strani pravilno fakturirane količine opravljenih 

storitev in na drugi strani pravilno prikazane stroške (npr. upravnih prostorov, zdravstvenega 

doma… itd.), pri tem pa je seveda potrebno obračunati in odvesti DDV.  

Če bi režijski obrat opravljal storitve, ki niso njegova (osnovna) dejavnost, bi opravljal tržno 

dejavnost. Prihodki od tržne dejavnosti znižujejo stroške režijskega obrata, kar je potrebno 

upoštevati pri kalkulaciji cen storitev, računovodsko je potrebno ločeno prikazati stroške in 

prihodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost. Tudi v tem primeru bi verjetno lahko izkazovali 

interno realizacijo in ob tem ustrezno obračunali DDV.  

Nisem pa prepričana, če bi bil tak račun ustrezna podlaga za izplačilo evropskih sredstev. 

Običajno je potrebno dela, ki jih izvedeš v lastni režiji (in režijski obrat je samo notranja 

organizacijska enota, ne samostojna pravna oseba) prikazati kot strošek dela in ga 

dokumentirati s časovnicami, pogodbami o zaposlitvi, obračuni plač itd. 

 



 

OBČINA 3 

 

Sporočamo vam, da Občina nima tovrstne prakse. 

 

 
 

Sodelujočim občinam članicam se zahvaljujemo.  

 
S spoštovanjem, 

Jasmina Vidmar, 

Generalna sekretarka  


