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1. UVOD 

1.1 Splošno 

Pogrebne storitve Vrhovec, Suzana Vrhovec s.p.,  je izvajalka pogrebne 

dejavnosti na pokopališčih: pokopališče Bevke, Blatna Brezovica, Črni vrh nad 

Polhovim Gradcem, Dobrova, Dvor, Golo, Horjul, Koreno, Kurešček, Lesno 

brdo, Log, Polhov Gradec, Preserje, Rakitna, Sinja Gorica, Stara Vrhnika, 

Šentjošt, Škofljica, Tomišelj, Velika Ligojna, Verd, Vrhnika, Zaplana, Žažar in 

Želimelj, na nekaterih izvajamo tudi pokopališko dejavnost. 

Izvajanje   24-urne   dežurne   službe   je   opredeljeno   v   Zakonu   o   pogrebni   

in   pokopališki dejavnosti  (Uradni  list  RS,  št.  62/16),  v  nadaljevanju  ZPPDej.  

Občine  so  po  določilu  63. člena  ZPPDEJ  dolžne  zagotoviti  izvajanje  24-urne  

dežurne  službe,  ki  je  obvezna  občinska gospodarska javna služba. 

Metodologija za oblikovanje cene storitve je objavljena v  Uredbi  o  metodologiji  

za  oblikovanje  cen  24-urne  dežurne  službe  (Ur.  list  RS  5/2018).  

 

1.2 Pravna podlaga za izdelavo elaborata 

K izdelavi elaborata smo pristopili na osnovi Uredbe Vlade  Republike  Slovenije, 

ki  je  z  uredbo  določila  metodologijo  za  oblikovanje  cene  24-urne dežurne  

službe.  ZPPDej v 1. odstavku 8 člena določa: »24-urna dežurna služba obsega 

vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali 

zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma  
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drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne 

službe, vključno z uporabo le-teh, če ta zakon ne določa drugače.« 

Ceno   storitve   javne   službe   predlaga   izvajalec   javne   službe   ter   pošlje   

pristojnemu občinskemu   organu   elaborat   o   ceni   storitve   javne   službe   (v   

nadaljnjem   besedilu: elaborat)  v  potrditev.  Izvajalec objavi  cenik s  potrjeno  

ceno na  svojih  spletnih  straneh  ali na krajevno običajen način. 

Pri   izvajanju   dejavnosti   je   potrebno   upoštevati   Pravilnik   o   minimalnih   

standardih   in normativih  za  izvajanje  pogrebne  dejavnosti  (Uradni  list  RS,  

št.  42/17)  in  Pravilnik  o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe 

(Uradni list RS, št. 56/1993). 

Če  izvajalec  poleg   javne  službe  opravlja   tudi   tržno  dejavnost   mora   

zagotoviti v računovodstvu ločeno evidentiranje  javne  službe  in  tržne  

dejavnosti.  Izvajalec  javne  službe  mora za   vsako   gospodarsko   javno   službo   

oblikovati   poslovnoizidno   mesto,   za   katero   se ugotavljajo prihodki ter na 

njem nastali in njemu prisojeni stroški. 

 

1.3 Način izdelave in vsebina elaborata 

Za oblikovanje  predračunske  cene se upoštevajo planirane količine bodočih  

storitev, načrtovani   stroški   in   prihodki   izvajalca   za   prihodnje   obdobje.   

Pri   določitvi   obsega potrebnih  osnovnih  sredstev,  ki  se  uporabljajo  za  

opravljanje  javne  službe  in števila  zaposlenih,  potrebnih  za  nemoteno  

izvajanje  storitev  24-urne  dežurne  službe,  so upoštevani podatki iz javnega 
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razpisa občine Ig, oziroma povprečno  mesečno  število  umrlih  in  povprečno  

mesečno  število  prevozov  na obdukcijo   v   preteklem   letu   na   območju   

občine   ter   geografske,   poselitvene   in   druge značilnosti, ki pomembno 

vplivajo na izvajanje javne službe. 

Predračunska  cena  storitve  javne  službe  se  oblikuje  na  pokojnika  in  izračuna  

tako,  da  se od skupnih predračunskih stroškov izvajanja javne službe odštejejo 

predračunski prihodki od  storitev,  povezanih  s  prevozom  na  obdukcijo,  

odvzemom  organov  oziroma  drugimi postopki  na  pokojniku.  Zmanjšana  

višina  predračunskih  stroškov  se  deli  z  načrtovano količino     opravljenih     

storitev, izraženo     s     številom     pokojnikov. 

 Slika 1 Vozilo za prevoz pokojnikov (Vir: Avtonet) 

 

2 PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH 

STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO 

OBDOBJE IN POJASNILO RAZLIK 

 

Ker je to prvi elaborat, ni podatkov o količinah za preteklo obračunsko obdobje 

razlik ni možno ugotoviti in pojasniti. 
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3 PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA 

STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO 

OBDOBJE IN POJASNILO RAZLIK 

Ker je to prvi elaborat, ni podatkov o višini stroškov za preteklo obračunsko 

obdobje, razlik ni možno ugotoviti in pojasniti. 

 

 Slika 2: Vhod na pokopališče Ig (Vir: Župnija Ig) 

 

4  IZRAČUN OBRAČUNSKE CENE IN POJASNILO RAZLIK MED 

OBRAČUNSKO IN PREDRAČUNSKO CENO TER POTRJENO CENO 

ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE 

 

Ker je to prvi elaborat, ni podatkov o obračunski ceni za preteklo obračunsko 

obdobje, razlik ni možno ugotoviti in pojasniti. 
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5  PREDRAČUNSKA KOLIČINA PREDVIDENIH STORITEV JAVNE 

SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE 

 

V letu 2020 smo v občini Ig opravili 11 raznih storitev (prevozov pokojnikov, 

pogrebov), od tega je bilo 3 take, kot se bodo opravljale v okviru 24-urne dežurne 

službe. 

 

Iz razpisne dokumentacije Občine Ig je razvidno, da je za leto 2021 predvidenih 

35 storitev za pokojnike brez prevoza na obdukcijo, pri katerih bodo plačniki 

naročniki storitve in 17 prevozov pokojnikov na obdukcijo. 

 

Glavni strošek izvajanja storitev predstavlja stalna dosegljivost vseh 365 dni 24 

ur na dan. V stanju pripravljenosti morata biti dva delavca, saj je storitev mogoče 

izvajati le v skladu z 2. odstavkom 9. člena Zakona o pogrebni in pokopališki 

dejavnosti. V letno število ur ni upoštevan redni delovni čas podjetja, ki izvaja 

24-urno javno službo, ko pripravljenost ni obračunana. 
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6  PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV 24-URNE 

DEŽURNE  JAVNE SLUŽBE V LETU 2021 

 

6.1 Stroški stalne pripravljenosti v letu 2021 

V spodnji tabeli so prikazane ure pripravljenosti za dva delavca pod pogoji iz 

zadnjega odstavka točke 5. po ceni 1,00 €, oziroma 0,30 € na uro. 

Zap. št. Izvajalec Število ur Cena € Vrednost € 

1. Voznik 6.760 1,00 6.760,00 

2. Spremljevalec 6.760 0,30 2.028,00 

3.  13.520  8.788,00 

Tabela 1: stroški pripravljenosti v letu 2020 

Za kalkulacijo v elaboratu se upošteva pet izjemnih primerov (nesreče na cesti, 

samomor, izredni nočni prevzem pokojnika, itd) v znesku 800,00 € letno (5 

primerov x 80,00 € za 2 izvajalca).  

 

6.2 Prevzem pokojnika na kraju smrti 

Za prevzem pokojnika potrebujemo: šoferja in spremljevalca, pogrebno vozilo za 

prevoz pokojnika, transportno krsto, transportno vrečo za prenos trupla in zaščitno 

opremo. 

Karakteristike pogrebne opreme iz prejšnjega odstavka določa Pravilnik o 

minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti (Uradni list 

RS, št. 42/17). 
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Zap. št. Vrsta stroška Enota Količina Cena € Delež Vrednost € 

1. Amortizacija vozila Opel kpl 10% 14.894,00 0,32% 48,00 

2. Gorivo Lit 51 1,00 1,00 51,00 

3. Zavarovanje kpl 1 268,92 10,00 27,00 

4. Vzdrževanje, cestnina kpl 1 3.000,00 2,16% 65,00 

5. Amortizacija transportne krste kpl 1 450,00 5,00% 23,00 

6. Transportna vreča kom 35 20,00 1,00 700,00 

7. Zaščitna oprema enostavna kpl 30 5,00 1.00 150,00 

8. Zaščitna oprema zahtevnejša kpl 5 35,00 1,00 175,00 

9. Delo voznika ur 70 10,00 1,00 700,00 

10. Delo spremljevalca ur 70 8,00 1,00 560,00 

11. Skupaj     2.499,00 

Tabela 2: Stroški prevzema pokojnika 

6.3 Odvoz pokojnika v hladilnico na Drenovem griču na Vrhniki 

Predvidevamo, da se vseh pokojnikov ne bo vozilo v hladilnico, saj jih bo nekaj 

prepeljanih takoj na upepelitev ali v izbrano mrliško vežico, oziroma na 

obdukcijo, kjer je plačnik storitve Občina. Za leto 2021 je predvidenih 10 odvozov 

v hladilnico. 

Zap. št. Vrsta stroška Enota Količina Cena € Vrednost € 

1. Uporaba hladilnice kpl 10 10,00 100,00 

2. Gorivo (2 x 30 km x 10 primerov) lit 60 1,00 60,00 

3. Delo voznika (10 x 1,5 h) ur 15 10,00 150,00 

4. Delo spremljevalca (10 x 1,5 h) ur 15 10,00 150,00 

5.. Skupaj    460,00 

Tabela 3: Stroški odvoza pokojnika v hladilnico 

6.4 Urejanje dokumentacije 

Za spremljanje podatkov o opravljenih storitvah so ocenjeni stroški za urejanje 

dokumentacije v letu 2021 sledeči: 

Zap. št. Vrsta stroška Enota Količina Cena € Vrednost € 

1. Administrativno delo ura 15 10,00 150,00 

2. Telefon, GSM, pošta kpl 35 2,00 70,00 

3. Materialni stroški kpl 35 1,00 35,00 

4. Skupaj    255,00 

Tabela 4: Urejanje dokumentacije 



 

9 

 

 

 

6.5 Povzetek skupnih neposrednih stroškov za leto 2021 

Zap. št. Vrsta dejavnosti Vrednost € 

1. Stroški pripravljenosti, dežuranja 800,00 

2. Prevzem pokojnika 2.499,00 

3. Prevoz pokojnika v hladilnico 460,00 

4. Urejanje dokumentacije 255,00 

5. Skupaj 4.014,00 

Tabela 5: Povzetek skupnih neposrednih stroškov 

 

7  KOLIČINSKI IN VREDNOSTNI OBSEG POTREBNIH OSNOVNIH 

SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE V LETU 2021 

Potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe v prihodnjem 

obračunskem obdobju za leto 2021 s katerimi razpolaga podjetje Pogrebne 

storitve Suzana Vrhovec s.p. so sledeča: 

- 2 specialni pogrebni vozili za prevoz pokojnikov, 

- Hladilnica, 

- Transportna krsta in voziček, 

- Druga osnovna sredstva, 

- Splošna osnovna sredstva – prostori za oskrbo pokojnikov in prostori za 

poslovanje s strankami. 

Zap. št. Poslovno potrebna osnovna sredstva Nabavna vrednost  € Sedanja vrednost € 

1. 2 vozili za prevoz pokojnikov 56.073,00 12.158,00 

2. Hladilnica za 3 pokojnike 7.505,00 2.272,00 

3. 2 Transportni krsti in voziček 2.320,00 520,00 

4. Druga osnovna sredstva 74.687,00 7.928,00 

5. Poslovni prostori 66.900,00 48.503,00 

6. Skupaj osnovna sredstva 207.485,00 71.381,00 

Tabela 6: Vrednost potrebnih osnovnih sredstev 31. 11. 2020 
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8  RAZDELITEV SPLOŠNIH STROŠKOV ZA PRETEKLO IN 

PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE 

Glede na to, da gre za prvi elaborat, ni podatkov za preteklo obračunsko obdobje. 

V poslovnih evidencah s.p. ni posebej ugotovljenih splošnih stroškov (UPR). Ena 

od možnosti je, da ocenimo da so primerni v višini 10% od ugotovljenega 

podjetnikovega dohodka (v letu 2019 je znašal 8.522,00 €), kar je 852,00 €.  Za 

prihodnje obračunsko obdobje (leto 2021) predvidevamo splošne upravne stroške 

za 24 urno dežurno službo v višini 10% od skupnih UPR stroškov s.p. 

Splošni upravni stroški in odhodki UPR za 24 urno službo 

Skupni splošni upravni stroški 852,00 € s.p. 85,00 

Skupaj 85,00 

Tabela 7: splošni upravni stroški in odhodki 

 

V točki 13 elaborata je prikazano sodilo, ki se uporablja za razdelitev splošnih 

upravnih stroškov oziroma odhodkov. Podjetje bo določilo za prihodnja 

obračunska obdobja novo stroškovno in poslovnoizidno mesto za opravljene 

storitve 24-urne dežurne javne službe za realno ugotavljanje splošnih upravnih 

stroškov in odhodkov. 
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9  KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV IN PRIHODKI USTVARJENI 

S PREVOZI NA OBDUKCIJO, ODVZEME ORGANOV, OZIROMA 

DRUGIH POSTOPKOV NA POKOJNIKU ZA PRETEKLO IN 

PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE 

Število prevozov in prihodki Ocena občine Ig za leto 2021 

Število prevozov 17 

Prihodki v € na en prevoz 100,00 € 1.700,00 € 

 Tabela 8: Prevozi na obdukcije, odvzem organov,… 

 

10 DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA 

SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE 

 

Z ozirom na to, da gre za prvi elaborat, ni podatkov za preteklo obračunsko 

obdobje. Za prihodnje obračunsko obdobje ne predvidevamo donosa na vložena 

potrebna osnovna sredstva. 

Slika 3: Vežica v Želimlju (Avtor slike: Klemen Demšar, Matevž Paternoster) 
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11  ŠTEVILO ZAPOSLENIH IN ZUNANJIH IZVAJALCEV ZA 

IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO IN 

PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE 

Z ozirom na to, da gre za prvi elaborat, ni podatkov za preteklo obračunsko 

obdobje. V letu 2021 bodo v izvajanju storitev javne 24-urne dežurne službe 

sodelovale 3 osebe in 2 osebi kot brezplačna pomoč družinskih članov.  

 

12  IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE ZA LETO 2021 

Zap. 

št. 

Konto Vrsta stroška Vrednost/cena € 

1. 4002 Gorivo za avtomobile 136,00 

2. 4004 Materialni stroški direktni (vreče, zaščitna oprema) 870,00 

3. 4101 PTT stroški 30,00 

4. 4103 Vzdrževanje vozil 65,00 

5. 4109 Zavarovanje dejavnosti 27,00 

6. 4300 Amortizacija 105,00 

7. 470 Plače izvajalcev službe (tč. 6.1+6.2+6.3) 2.360,00 

8.  Skupaj neposredni stroški (1do7) 4.065,00 

9. 4801 Posredni stroški (UPR) 85.00 

10.  Skupaj (8 + 9) 4.150,00 

11.  Prihodki od prevozov na obdukcijo in odvzeme 1.700,00 

12.  Zmanjšani stroški 24-urne dežurne službe 2.450,00 

13.  Število prevzemov in prevozov za občino Ig 35 

14.  Predračunska cena storitev javne službe na pokojnika 

(€/pokojnik) 

70,00 

Tabela 9: Izračun predračunske cene (€/pokojnik) 
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Podjetje Pogrebne storitve Suzana Vrhovec s.p.  

Cena brez DDV 

70,00 € 

DDV 9,5% 

6,65 

Končna cena 

76,65 €/pokojnik 
Tabela 10: Končna cena 

Predračun stroškov in potrebnih prihodkov za izvajanje 24-urne dežurne javne 

službe za potrebe Občine Ig je izdelan na osnovi razpisa za podelitev koncesije za 

opravljanje lokalne gospodarske službe, podatkov iz Ponudbenega predračuna, 

Uredbe o metodologiji o oblikovanju cen 24-urne dežurne službe in upoštevanja 

Navodil. 

 

13  PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV 

NA POSAMEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN DRUGE 

DEJAVNOSTI TER PO OBČINAH 

 

Prihodki s. p. v letu 2021 so razporejeni na dejavnosti po predvidenih obsegih 

osnovne pogrebne dejavnosti in predvidenem obsegu dejavnosti javne 24-urne 

dežurne službe v Občini Ig, v kolikor nam bo podeljena koncesija. 

Odhodki so za leto 2021 predvideni na osnovi podatkov iz preteklih let in ocene  

obsega poslovanja v letu 2021. Na osnovno pogrebno dejavnost in na izvajanje 

javne 24-urne dežurne službe v Občini Ig jih bomo razporejali na osnovi sodil. 

Zato bo potrebno vzpostaviti nova stroškovna in poslovnoizidna mesta. 
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Za odhodke 24-urne dežurne službe smo uporabili naslednja sodila: 

 Skupaj stroški s.p. 

2021 

Delež stroškov 

24-urne službe 

% 

Vrednost 

odhodkov 24-

urne službe 

Stroški amortizacije 31.482,00 0,65 205,00 

Stroški zavarovanja 3.113,00 0,90 27,00 

Stroški elektrike 1.358,00 0,00 0,00 

Gorivo 10.457,00 1,80 187,00 

Drugi stroški materiala 11.727,00 7,42 870,00 

PTT stroški 2.590,00 2,70 70,00 

Stroški plač  41.135,00 3,00 1.234,00 

Drugi stroški dela 2.534,00 4,00 101,00 

Druge storitve 101,770,00 0,06 65,00 

Režijski stroški (UPR) 3.832,00 2,20 85,00 

Drugi poslovni odhodki 4.443,00 0,00 0,00 

Tabela 11: Povzetek sodil 

Stroški amortizacije za 24 urno službo so izračunani glede na predvideno število 

skupnih prevoženih kilometrov enega pogrebnega vozila v letu in predvidenih 

kilometrov, ki bodo prevoženi za dežurno službo. 

Stroški zavarovanja so izračunani v višini 10% od stroškov zavarovalne police za 

zavarovanje dejavnosti, ki znaša 268,92 €, kar ustreza razmerju med 35 

predvidenimi storitvami javne službe in ocenjenem številu pogrebov podjetja v 

letu 2020. 

Za javno službo ne predvidevamo stroškov elektrike, ker se bodo stroški hlajenja 

hladilnice pokrili z zaračunano uporabo hladilnice prikazano v tabeli 3. 

Stroški goriva so za javno službo izračunani na osnovi izkazanih potreb v številu 

kilometrov v javnem razpisu Občine Ig in porabo 10 litrov goriva na 100 

kilometrov. 
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Direktni stroški porabljenega materiala za javno službo so izračunani iz 

konkretnega števila porabljenih transportnih vreč, enostavne in zahtevnejše 

zaščitne opreme v znesku 870,00 €. 

 

PTT stroški so ocenjeni konkretno na število storitev javne službe za leto 2020. 

Stroški plač in drugih stroškov dela so izračunani na osnovi porabljenega časa 

voznika in spremljevalca za 35 storitev javne službe in administrativnega dela pri 

urejanju dokumentacije. 

 

Med druge storitve so uvrščeni tudi stroški vzdrževanja pogrebnih vozil, višina 

stroškov vzdrževanja za izvajanja javne službe je določena v razmerju med 

prevoženimi kilometri za javno službo in predvidenim številom prevoženih 

kilometrov vozila. 

 

Za prihodnje obračunsko obdobje predvidevamo splošne upravne prodajne 

stroške podjetnika v višini 3.832,00 € od tega bomo pripisali dežurni 24-urni javni 

službi 85,00 € oziroma 2,2 % od skupnih UPR stroškov s.p. 
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 14   IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA S.P. SUZANA VRHOVEC – LOČENO  

       NA JAVNO SLUŽBO IN DRUGE DEJAVNOSTI 

Poslovni izid, predviden za leto 2021 je zasnovan na predvidenem obsegu 

poslovanja s.p. na povprečju preteklih let in predpostavki da bo prejelo v pričetku 

leta 2021 koncesijo za opravljanje 24-urne javne dežurne službe v Občini Ig. 

Opravljanje storitev javne službe za druge občine v tem načrtu ni predvideno. 

Izkazi so izdelani skladno z zahtevami SRS 32. 

                                                                                                                                          v € 
 Javna 24-urna 

dežurna služba 

Pogrebna 

dejavnost 

Skupaj s.p. 

Prihodki skupaj 4.150,00 411.805,00 415.955,00 

Prihodki iz dejavnosti 24-urne službe 2.450,00 0 2.450,00 

Prihodki od prevozov na obdukcije 1.700,00 0 1.700,00 

Prihodki od tržne pogrebne dejavnosti 0 411.805,00 411.805,00 

    

Odhodki skupaj 4.150,00 372.893,00 377.043,00 

Nabavna vrednost blaga in storitev 1.025,00 209.248,00 210.273,00 

PTT stroški 70,00 2.520,00 2.590,00 

Stroški goriva 187,00 10.270,00 10.457,00 

Zavarovalni stroški 27,00 3.086,00 3.113,00 

Stroški vzdrževanja 65,00 66.281,00 66.346,00 

Amortizacija 205,00 31.277,00 31.482.00 

Plače zaposlenih 2.360,00 41.309,00 43.669,00 

Drugi stroški 126,00 5.155,00 5.281,00 

Splošni upravni stroški 85,00 3.747,00 3.832,00 

Podjetnikov dohodek 0 38.912,00 38.912,00 

Tabela 12: Izkaz poslovnega izida s.p. za leto 2021 

 

15  DRUGA RAZKRITJA NA PODLAGI RAČUNOVODSKEGA 

STANDARDA 32 ALI NA ZAHTEVO OBČINE 

Druga razkritja na podlagi standarda 32 ali zahtevo Občine Ig niso potrebna. 

 


