
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV  

OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

 

 

24-urna DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA 
V OBČINI LITIJA IN OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI 

 
PREDRAČUNSKA CENA ZA LETO 2020 

 

 

 

 
 

 

 

Litija, 10. 12. 2019 



Predračunska cena za leto 2020 
1 

 

KAZALO 
 

 

1 UVOD ................................................................................................................................. 2 

2 NAMEN IZDELAVE ELABORATA ................................................................................ 3 

2.1 Izhodišča za oblikovanje cen ................................................................................................... 4 

2.2 Obrazložitev osnovnih pojmov ............................................................................................... 4 

2.3 Sestava cene ............................................................................................................................ 5 

3 OPIS DEJAVNOSTI IN NAČIN IZVAJANJA STORITVE 24-urne dežurne pogrebne 

službe .......................................................................................................................................... 6 

3.1 Podatki o izvajalcu javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe........................................ 6 

3.2 Opis javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe............................................................... 6 

4 OBVEZNI PODATKI SKLADNO Z 9. ČLENOM UREDBE .......................................... 9 

4.1 Predračunska količina opravljene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe ......................... 9 

4.2 Predračunski stroški izvajanja storitve 24-urne dežurne pogrebne službe za prihodnje 

obračunsko obdobje ........................................................................................................................... 10 

4.3 Obseg poslovno potrebnih  osnovnih sredstev za izvajanje storitve 24-urne dežurne 

pogrebne službe za prihodnje obračunsko obdobje ........................................................................... 11 

4.4 Prikaz razdelitve splošnih stroškov za prihodnje obračunsko obdobje ................................. 11 

4.5 Količina opravljenih storitev in prihodki ustvarjeni z opravljanjem prevozov na obdukcijo, 

odvzemov organov oziroma drugimi postopki na pokojniku za prihodnje obračunsko obdobje ...... 12 

4.6 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za prihodnje obračunsko obdobje . 12 

4.7 Število zaposlenih za izvajaje 24-urne dežurne pogrebne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje .............................................................................................................................................. 13 

4.8 Izračun predračunske cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe za prihodnje 

obračunsko obdobje ........................................................................................................................... 13 

4.9 Prikaz sodil za razporejanje prihodkov in odhodkov na posamezne gospodarske javne službe 

in druge dejavnosti ter po občinah .................................................................................................... 13 

4.10 Izkaz poslovnega izida izvajalca 24-urne dežurne pogrebne službe, razdeljen na izkaze 

poslovnega izida za posamezne gospodarske javne službe in druge dejavnosti ............................... 14 

4.11 Druga razkritja na podlagi SRS  32 ali na zahtevo občine .................................................... 16 

5 ZAKLJUČEK ................................................................................................................... 17 

 

 



Predračunska cena za leto 2020 
2 

 

1 UVOD 

 

 

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 24-

urne dežurne službe, ki se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti na območju občine Litija in na 

območju občine Šmartno pri Litiji je izdelan na podlagi in skladno z: 

 Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016, v 

nadaljevanju: ZPPDej), 

 Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 

5/2018; v nadaljevanju: uredba),  

 Odlokom o pokopališkem redu v Občini Litija (Uradni list RS, št. 72/2018) 

 Odlokom o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne 

dežurne pogrebne službe v Občini Litija (Uradni list RS, št. 72/2018)  

 Odlokom o pokopališkem redu v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 

27/2018),  

 Odlokom o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne 

dežurne pogrebne službe v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 27/2018) 

 

Uredba določa izhodišča in merila za oblikovanje cen in v popolnosti prenaša pristojnosti 

sprejemanja in nadzora cen na lokalne skupnosti. 

 

V 3. členu uredbe je določeno, da ceno storitve javne službe za območje občine predlaga 

izvajalec javne službe ter pošlje pristojnemu občinskemu organu elaborat o ceni storitve javne 

službe in predlog cene. Pristojen občinski organ določi potrjeno ceno 24-urne dežurne službe, 

izvajalec pa oblikuje in na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavi cenik 

s potrjeno ceno.  

 

Izvajalec mora enkrat letno pripraviti elaborat skladno z 9. členom uredbe, v katerem ugotovi 

razliko med potrjeno in obračunsko ceno preteklega obdobja glede na dejansko količino 

opravljenih storitev v preteklem obdobju ter razliko upoštevati pri izračunu predračunske cene 

za naslednje obdobje.  

 

V tem elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne 

službe 24-urne dežurne pogrebne službe za območje občine Litija in občine Šmartno pri Litiji, 

enotno za celotno območje skladno z metodologijo, ki jo predpisuje uredba. Pri tem je 

potrebno opozoriti, da je glavno načelo uredbe »povzročitelj plača«, kar pomeni 

zaračunavanje polne stroškovne cene uporabnikom storitev.  

 

S tem elaboratom je oblikovana predračunska cena za leto 2020.  
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2 NAMEN IZDELAVE ELABORATA 

 

Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja predračunske cene izvajanja storitev 24-urne 

dežurne pogrebne službe za leto 2019, ki se predloži v potrditev pristojnemu organu.  

 

V 9. členu uredbe je določena vsebina elaborata:  

 predračunska in obračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko 

obdobje in pojasnilo razlik,  

 predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev za preteklo obračunsko obdobje 

in pojasnilo razlik, 

 izračun obračunske cene in pojasnila razlik med obračunsko in predračunsko ter 

potrjeno ceno za preteklo obračunsko obdobje, 

 predračunska količina opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje, 

 predračunski stroški izvajanja storitev za prihodnje obračunsko obdobje, 

 količinski in vrednostni obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje 

storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, 

 prikaz razdelitve splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, 

 količina opravljenih storitev in prihodki, ki so ustvarjeni z opravljanjem prevozov na 

obdukcijo, odvzemom organov oziroma drugimi postopki na pokojniku, za preteklo in 

prihodnje obračunsko obdobje, 

 donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje, 

 število zaposlenih in zunanjih izvajalcev za izvajanje storitev za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje, 

 izračun predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje, 

 prikaz sodil za razporejanje prihodkov in odhodkov na posamezne gospodarske javne 

službe in druge dejavnosti ter po občinah, 

 izkaz poslovnega izida izvajalca, razdeljen na izkaze poslovnega izida za posamezne 

gospodarske javne službe in druge dejavnosti ter 

 druga razkritja na podlagi slovenskega računovodskega standarda 32 ali na zahtevo 

občine. 

 

Prvo oblikovanje cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe je bilo za leto 2019. Ker leto 

2019 še ni zaključeno, ne bo obravnavana obračunska cena za leto 2019. To pomeni, da v 

vsebini elaborata ne bodo obravnavane zgoraj navedene točke, ki so v zvezi s preteklim 

obračunskim obdobjem.  

 

Izdelava elaborata, ki ga mora izvajalec javne službe vsako leto posredovati pristojnemu 

ministrstvu, bo omogočila primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le-to bo lahko 

zagotavljalo enoten sistem vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev te javne 

gospodarske službe pri vseh izvajalcih v državi, kar je bil eden glavnih ciljev pripravljavcev 

nove uredbe. 
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2.1 Izhodišča za oblikovanje cen 

 

Uredba predpisuje, da stroške izvajanja javne službe poravna naročnik pogreba. Razen v 

primeru prevoza na obdukcijo in iz obdukcije je plačnik prevoza naročnik obdukcije. V 

primeru odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku je naročnik prevoza 

plačnik teh storitev v skladu s predpisi, ki urejajo pridobivanje in presaditev delov človeškega 

telesa zaradi zdravljenja. 

 

Pri oblikovanju cene se upoštevajo standardi in normativi ter ukrepi za opravljanje storitev 

javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za javno službo.  

 

V kolikor izvajalec poleg javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, mora zagotoviti ločeno 

računovodsko spremljanje javne službe in tržne dejavnosti. Pri razporejanju posrednih 

stroškov mora izvajalec javne službe uporabiti sodila, ki temeljijo na aktivnostih, ki 

povzročajo te stroške. Če teh aktivnosti ni mogoče določiti, se uporabijo sodila delitve 

posrednih stroškov na podlagi deleža neposrednih stroškov. 

 

Pri oblikovanju predračunske cene se upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev, 

načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje. Pri določitvi obsega poslovno 

potrebnih osnovnih sredstev, ki se uporabljajo za opravljanje javne službe, in števila 

zaposlenih, potrebnih za nemoteno izvajanje storitev 24-urne dežurne službe, se upoštevajo 

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. V predračunski ceni se lahko upošteva do pet 

odstotkov donosa od nabavne vrednosti vloženih poslovno potrebnih osnovnih sredstev. 

 

Navedena izhodišča za oblikovanje cen so podlaga za pripravo elaborata. 

 

 

2.2 Obrazložitev osnovnih pojmov 

 

Preteklo obračunsko obdobje je preteklo zaključeno poslovno leto, ki je osnova za 

pridobitev podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v posameznem 

letu za nazaj. 

 

Prihodnje obračunsko obdobje je naslednje poslovno leto, to je leto 2020, za katerega se 

ocenijo količina opravljenih storitev ter načrtovani stroški in prihodki. 

 

Predračunska cena storitve javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi 

računovodskimi standardi in uredbo na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in 

načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju. 
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Obračunska cena storitve javne službe je cena, ki se izračuna enako kakor predračunska 

cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine 

opravljenih storitev in dejanski stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju. 

 

Potrjena cena storitve javne službe je cena, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe 

in jo potrdi pristojni organ občine.  

 

Poslovno potrebna osnovna sredstva so osnovna sredstva izvajalca javne službe, potrebna 

za opravljanje storitev javne službe.   

 

 

2.3 Sestava cene 

 

Med upravičene stroške opravljanja storitve javne službe se lahko vštejejo le stroški, ki jih je 

mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe. 

 

Na podlagi 5. člena uredbe storitev 24-urne dežurne pogrebne službe vključuje naslednje 

skupine stroškov: 

 neposredne proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, 

amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, dela in druge neposredne stroške, 

 posredne proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, amortizacije 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev, dela in druge posredne stroške, 

 splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, 

amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, dela in druge splošne nabavno-

prodajne stroške, 

 splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, amortizacije 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev, dela in druge splošne upravne, 

 obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, 

 druge poslovne odhodke in 

 donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva, ki ne sme presegati 5% od 

nabavne vrednosti osnovnih sredstev. 

 

Globe, reprezentanca, sponzorstva in donacije, ki jih plača izvajalec javne službe, niso 

upravičeni del za izračun storitev javne službe. 

 

Cena storitve 24-urne dežurne pogrebne službe se oblikuje na pokojnika in izračuna tako, da 

se od skupnih stroškov izvajanja javne službe odštejejo prihodki od storitev, povezanih s 

prevozom na obdukcijo, odvzemom organov oziroma drugimi postopki na pokojniku. 

Zmanjšana višina stroškov se deli s količino opravljenih storitev, izraženo s številom 

pokojnikov. 
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3 OPIS DEJAVNOSTI IN NAČIN IZVAJANJA STORITVE 24-urne dežurne 

pogrebne službe 

 

3.1 Podatki o izvajalcu javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe 

 

Zavezanec za izdelavo elaborata o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske 

javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe je izvajalec te javne službe na območju občine 

Litija in na območju občine Šmartno pri Litiji. 

 

Podatki o izvajalcu: 

 

Naziv:    Javno podjetje Komunalno  stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. 

Naslov:  Ponoviška cesta 15, 1270 Litija  

Davčna številka: 84245956 

Matična številka:  5112141 

Direktor:  Roman Ciglar, dipl. ing. str. 

Številka TRR:  SI56 6100 0001 0356 552 pri DH d.d. 

SI56 0202 3002 0080 754 pri NLB d.d. 

 

 

3.2 Opis javne službe 24-urne dežurne pogrebne 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 drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih 

prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če ta zakon ne določa drugače.' 

 

Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju občine Litija in Šmartno pri Litiji je Javno 

podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.. 

 

24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z 

zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. 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 drugih postopkov na pokojniku in nato do 

hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.  

Izvajalec 24-urne dežurne službe mora izpolnjevati pogoje iz prve, druge, tretje, šeste, sedme 

in osme alineje o izpolnjevanju minimalnih pogojev za opravljanje pogrebne dejavnosti. Tako 

mora izvajalec 24-urne dežurne službe zagotoviti: 

 da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, 

dejavnost vpisano v ustanovitveni akt;  

 da ima zaposleni najmanj dve osebi; 
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 da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v 

te namene; 

 da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika; 

 da ima najmanj eno transportno krsto;  

 da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki 

pri ravnanju s pokojniki.  

 

Vlada Republike Slovenije z uredbo določi metodologijo za oblikovanje cen 24-urne dežurne 

službe. Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in 

druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe. 

  

Izvajalec 24-urne dežurne službe mora izpolnjevati zakonske obveze in ravnati v skladu s 

pokopališkim redom in drugimi predpisi občine ter zagotavljati stalno pripravljenost in 

odzivnost pri njem zaposlenih delavcev izven polnega delovnega časa v obliki stalne 

pripravljenosti delavcev na domu.  

 

KSP Litija d.o.o. izpolnjuje vse zakonske zahteve za izvajanje 24-urne dežurne pogrebne 

službe. Prostor za delo s pokojnikom in hladilnico za hkratno hrambo dveh pokojnikov 

imamo urejeno v nekdanjem poslovilnem objektu na pokopališču v Litiji. Službo izvajamo 

izključno z lastnimi sredstvi in zaposlenimi našega podjetja. 

 

 
Specializirano pogrebno vozilo 
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Hladilna komora 

 
 

 
Objekt, v katerem se nahaja hladilna komora 
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4 OBVEZNI PODATKI SKLADNO Z 9. ČLENOM UREDBE 

 

 

4.1 Predračunska količina opravljene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe  

 

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani oz. predvideni količini 

opravljenih storitev, izražena s številom pokojnikov.  

 

Predračunska količina za leto 2020 je ocenjena na podlagi 6 letnega povprečja števila 

pokojnikov, ki jih je evidentiralo Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje, Litija 

d.o.o. in je ocenjena na število pokojnikov.  

 

Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Povprečje Ocena 2020

Število pokojnikov 136 140 143 145 150 154 144,6667 144
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4.2 Predračunski stroški izvajanja storitve 24-urne dežurne pogrebne službe za 

prihodnje obračunsko obdobje 

 

Predračunski stroški za izvajanje storitve so izračunani na podlagi ocen stroškov posameznih 

aktivnosti, potrebnih za izvedbo storitve 24-urne dežurne službe. Ocene so izvedene tudi na 

podlagi ločeno spremljanih stroškov v letu 2018.  

 

1. NEPOSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 30.250,00

1.1. Neposredni stroški materiala  6.300,00

stroški materiala 1.400,00

stroški zaščitnih sredstev in DI 2.900,00

stroški elektrike 700,00

stroški pogonskega goriva 800,00

drugi stroški materiala 500,00

1.2. Neposredni stroški storitev 5.450,00

stroški vzdrževanja in zavarovanja OS izvajalca 3.800,00

stroški drugih storitev 1.650,00

1.3. Neposredni stroški dela 16.000,00

1.4. Amortizacija poslovno potrebnih osnovnih sredstev 2.500,00

1.5. Drugi neposredni stroški 0,00

2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 0,00

3. SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNE STR. 1.270,00

Stroški materiala in storitev 220,00

Stroški amortizacije 70,00

Stroški dela 1.100,00

Drugi stroški 0,00

Prihodki, ki zmanjšujejo ceno -120,00

4. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 2.040,00

Stroški materiala in storitev 400,00

Stroški amortizacije 100,00

Stroški dela 1.650,00

Drugi stroški 0,00

Prihodki, ki zmanjšujejo ceno -110,00

5. OBRESTI FINANCIRANJA 0,00

6. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 0,00

7. DONOS 2.630,00

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE 36.190,00

8. Prihodki, ki zmanjšujejo ceno -4.930,00

OSNOVA ZA IZRAČUN CENE STORITVE 31.260,00

Zap. 

št.
Skupine stroškov v EUR

 
 

 

 

 



Predračunska cena za leto 2020 
11 

 

4.3 Obseg poslovno potrebnih  osnovnih sredstev za izvajanje storitve 24-urne dežurne 

pogrebne službe za prihodnje obračunsko obdobje 

 

Poslovno potrebna osnovna sredstva so osnovna sredstva izvajalca, potrebna za neposredno 

opravljanje posamezne javne službe. 

 

Načrtovani obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev: 

Zap. št. Naziv osnovnega sredstva Količina Nabavna vrednost

1 23.905,66 €

6
Pomožni objekt (v katerem se nahaja 

hladilnica)
1 11.012,83 €

5 Hladilnica

1

4

Specializirano pogrebno vozilo VW 

Transporter Furgon 2.0 TDI 4motio
0,20 4.762,46 €

Hladilna komora  (lokacija pokopališče 

Litija)
1 7.555,22 €

4.587,68 €

700,00 €

1

12

3

Transportna krsta  PVC

Dvižna miza

 
 

 

4.4 Prikaz razdelitve splošnih stroškov za prihodnje obračunsko obdobje 

 

Javno podjetje poleg dejavnosti gospodarskih javnih služb opravlja tudi druge dejavnosti – 

tržne dejavnosti. Pri tem za vse vrste dejavnosti ločeno spremlja stroške in prihodke ter jih 

evidentira na posameznih stroškovnih mestih. Sistem razporejanja stroškov in prihodkov ter 

ugotavljanja poslovnih izidov po posameznih dejavnostih in po posameznih občinah temelji 

na internem aktu »Sodila za razporeditev prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do 

virov sredstev po posameznih dejavnostih in občinah«, ki ga je dne 05.05.2010 na 14. seji 

potrdil Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Komunalno 

stanovanjskem podjetju Litija, d.o.o.. 

 

Splošni stroški in prihodki so evidentirani na ločenem stroškovnem mestu in se razdelijo na 

posamezne dejavnosti in občine glede na delež (neposrednih proizvajalnih) stroškov 

gospodarskih javnih služb in tržnih dejavnosti v celotnih (neposrednih proizvajalnih) stroških 

vseh dejavnosti, ki jih izvaja javno podjetje. Splošni stroški in prihodki predstavljajo 30 % 

stroškov nabave, 10 % stroškov prodaje in 60 % stroškov uprave.  

 

V prihodnjem obračunskem obdobju smo za dejavnost izvajanje storitve 24-urna dežurne 

pogrebne službe upoštevali 0,65 % splošnih stroškov in prihodkov. 
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4.5 Količina opravljenih storitev in prihodki ustvarjeni z opravljanjem prevozov na 

obdukcijo, odvzemov organov oziroma drugimi postopki na pokojniku za 

prihodnje obračunsko obdobje 

 

 

V prihodnjem obračunskem obdobju predvidevamo (glede na pretekle izkušnje) 17 prevozov 

na obdukcijo in 0 prevozov na odvzem organov oziroma drugih postopkov na pokojniku po 

povprečni ceni 260,00 €, kar skupaj znaša 4.930,00 € prihodkov.  

 

 

4.6 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca je donos, ki ne sme presegati 

pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje 

posamezne javne službe. 

 

Donos

5%

SKUPAJ 52.523,85 € 2.626,19 €

Opis poslovnega sredstva Nabavna vrednost

550,64 €

229,38 €4.587,68 €Dvižna miza

35,00 €700,00 €Transportna krsta  PVC

Pomožni objekt (v katerem se nahaja 

hladilnica)
11.012,83 €

Hladilnica 23.905,66 € 1.195,28 €

238,12 €

377,76 €

Specializirano pogrebno vozilo VW 

Transporter Furgon 2.0 TDI 4motio
4.762,46 €

Hladilna komora  (lokacija pokopališče 

Litija)
7.555,22 €

 
 

V izračunu predračunske cene storitve je za leto 2020 upoštevan dovoljen donos v višini pet 

odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje javne 

službe, kar znaša 2.630,00 €. 
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4.7 Število zaposlenih za izvajaje 24-urne dežurne pogrebne službe za prihodnje 

obračunsko obdobje 

 

V prihodnjem obračunskem obdobju bosta dva zaposlena (voznik in spremljevalec) 

zagotavljala nemoteno izvajanje 24-urne dežurne službe. V stroških neposrednega dela je 

zajeto plačilo za 24-urno pripravljenost na domu in stroški dela glede na opravljene ure za 

storitev 24-urne dežurne službe, izračunane glede na predvideno število pokojnikov.  

 

 

4.8 Izračun predračunske cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe za prihodnje 

obračunsko obdobje 

 

Predračunska cena  storitve 24-urne dežurne službe je cena, ki se izračuna v skladu s 

slovenskimi računovodskimi standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih 

storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov izvajalca v prihodnem obračunskem obdobju.  

 

Cena storitve je del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev posamezne javne službe in 

je izračunana tako, da se stroški opravljanja storitev javne službe delijo s količino opravljenih 

storitev. 

1. Neposredni proizvajalni stroški 30.250,00 96,77% 210,0694

2. Posredni proizvajalni stroški 0,00 0,00% 0,0000

3. Splošni nabavno-prodajni stroški 1.270,00 4,06% 8,8194

4. Splošni upravni stroški 2.040,00 6,53% 14,1667

5. Obresti financiranja 0,00 0,00% 0,0000

6. Drugi poslovni odhodki 0,00 0,00% 0,0000

7. Donos 2.630,00 8,41% 18,2639

8. Prihodki, ki zmanjšujejo ceno -4.930,00 -15,77% -34,2361

SKUPAJ: 31.260,00 100,00% 217,0833

Predračunska količina 144 pokojnikov

Predračunska cena storitve 2020 217,08 EUR/pokojnika

Strošek 

€/pokojnika

Struktura 

v %

Zap. 

št.
Skupine stroškov v EUR

 
 

 

4.9 Prikaz sodil za razporejanje prihodkov in odhodkov na posamezne gospodarske 

javne službe in druge dejavnosti ter po občinah 

 

Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Slovenskih 

računovodskih standardov, ter po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnost, kjer so 

pri izvajanju storitev dejansko nastali.  

 

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

mest, ki omogočajo ugotavljanje odhodkov in prihodkov v določenem časovnem obdobju po 
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dejavnostih in občinah. Z vzpostavljenim sistemom stroškovnih mest je zagotovljen največji 

možni delež neposrednega razporejanja odhodkov in prihodkov po dejavnostih in občinah. 

Stroškovna mesta so določena z nazivom in številkami. Del stroškovnih mest pripada 

neposredno posameznim dejavnostim po občinah, del stroškovnih mest pa je splošnih 

(režijskih) in s svojimi prihodki in odhodki posredno bremenijo posamezne dejavnosti po 

občinah z uporabo ključev (sodil). 

 

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 na posamezno občino. Pri poslovanju javnega 

podjetja nastaja tudi nekaj posrednih ali splošnih prihodkov (zlasti prihodki od financiranja in 

izredni prihodki). Ti se najprej pripišejo ustreznemu splošnemu stroškovnemu mestu, s tega 

stroškovnega mesta pa se nato razdelijo na posamezne dejavnosti in občine. 

 

Za večino stroškov in odhodkov (v nadaljevanju: »stroškov«) velja, da jih je mogoče 

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

materiala iz skladišča, obračuna plač glede na opravljene ure dela na posameznih stroškovnih 

mestih, ipd.) knjižiti na tisto dejavnost in tisto občino, na katero se nanašajo. Vsi taki stroški 

se razporejajo na posamezna stroškovna mesta 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 po delovnih nalogih ni mogoče 

ob knjiženju razporediti na posamezne dejavnosti in občine imajo značaj splošnih stroškov in 

se najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta, s tega stroškovnega mesta pa se nato razdelijo 

na posamezne dejavnosti in občine. 

 

 

4.10 Izkaz poslovnega izida izvajalca 24-urne dežurne pogrebne službe, razdeljen na 

izkaze poslovnega izida za posamezne gospodarske javne službe in druge 

dejavnosti 

 

V nadaljevanju so skladno s SRS 32 (2016) prikazani Izkazi poslovnih izidov 2018 za 

posamezno gospodarsko javno službo in druge dejavnosti. Navedeni standard pravi, da je s 

posamezno gospodarsko javno službo mišljena vsaka posamezna podeljena pravica za 

izvajanje gospodarske javne službe na določenem območju. Če občine podelijo skupno 

koncesijo ali z odlokom določijo, da se v okviru skupne javne službe v okviru skupnega 

javnega podjetja spremlja izvajanje posamezne gospodarske javne službe skupaj za te občine, 

se posamezna gospodarska javna služba za obe občine šteje kot ena podeljena pravica. Vendar 

mora biti izpolnjen pogoj, da se vse storitve v okviru te dejavnosti gospodarske javne službe 

zaračunavajo po enotni ceni. Cene storitev izvajanja javne službe so sicer enotne, niso pa 

enotne cene omrežnin in javne infrastrukture. Zaradi neenotnih cen omrežnin in javne 

infrastrukture ni izpolnjen prej naveden pogoj, zato v so v nadaljevanju prikazani poslovni 

izidi glede na podeljeno pravico. 
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Izkaz poslovnih izidov po dejavnostih  za leto 2018 glede na podeljeno pravico 
v EUR brez centov 

  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
Oskrba s 

pitno vodo 

Litija  

Oskrba s 

pitno vodo 

Šmartno  

Odvjanje in 

čiščenje kom. 

odpadne vode 

Litija 

Odvjanje in 

čiščenje kom. 

odpadne vode 

Šmartno 

Ravnanje s 

komunalnimi 

odpadki 

Litija 

Ravnanje s 

kom. odpadki 

Šmartno 

Vzdrževanje 

javnih cest 

Litija 

Vzdrževanje 

javnih 

površin 

Litija 

Pokopališka 

dejavnost 

24-urna 

pogrebna 

dežurna 

služba 

Tržne 

dejavnosti 
SKUPAJ   PO DEJAVNOSTIH 

    

1. Čisti prihodki od prodaje 1.000.952 367.674 776.544 152.590 800.965 238.667 1.041.537 57.667 68.484 18.630 1.710.754 6.234.464 

2. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Drugi poslovni prihodki - s prevrednot. poslovnimi prihodki 8.812 2.998 5.050 34.095 22.245 6.628 2.638 745 -988 4.280 21.330 107.834 

  - subvencije občin 0 0 0 33.149 0 0 0 0 0 0 0 33.149 

  - drugi poslovni prihodki 8.812 2.998 5.050 946 22.245 6.628 2.638 745 -988 4.280 21.330 74.685 

4. Stroški materiala 123.156 52.302 50.691 9.507 110.854 33.031 131.313 18.975 5.837 3.350 342.250 881.266 

5. Stroški storitev 624.709 238.594 531.150 150.500 223.028 66.216 664.102 38.912 28.449 7.301 786.023 3.358.983 

  - stroški najemnin za infrastrukturo 327.958 155.939 411.997 127.583 3.262 733 0 0 3.393 0 0 1.030.865 

  - stroški drugih storitev 296.752 82.654 119.153 22.917 219.766 65.483 664.102 38.912 25.055 7.301 786.023 2.328.118 

6. Stroški dela 225.799 76.064 120.073 22.517 424.984 126.631 220.147 26.605 33.522 11.183 431.934 1.719.459 

7. Odpisi vrednosti 20.630 7.064 45.724 8.650 53.225 15.859 10.381 5.718 7.237 1.118 90.065 265.672 

  - amortizacija 15.862 5.424 40.389 7.650 49.109 14.633 9.493 5.639 6.836 1.099 77.921 234.054 

  - prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS 1 0 0 0 1 0 1 0 24 0 1 29 

  - prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 4.767 1.640 5.335 1.000 4.116 1.226 888 78 377 20 12.143 31.589 

8. Drugi poslovni odhodki 38.341 13.307 46 9 1.159 345 122 129 8 2 264 53.732 

9. Finančni prihodki 4.235 1.387 1.940 364 4.901 1.460 6.354 559 458 142 9.918 31.720 

10. Finančni odhodki 492 165 138 26 348 104 452 40 33 10 2.343 4.149 

11. Drugi prihodki 30.287 10.435 3.096 573 9.375 2.793 4.196 369 302 94 7.706 69.226 

12. Drugi odhodki 4.569 1.551 749 141 1.893 564 2.455 216 177 55 20.217 32.588 

13. Davek iz dobička 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Čisti dobiček / čista izguba (1+2+3-4-5-6-7-8+9-10+11-12-13) 6.591 -6.553 38.061 -3.727 21.994 6.799 25.755 -31.253 -7.007 125 76.610 127.395 
 

Razdelitev poslovnih izidov izvajanja storitev javnih služb na Litijo in Šmartno pri Litiji se je izvedla glede na zaračunano količino opravljenih 

storitev, ker se zaradi prepletenosti in povezanosti izvajanja storitev med občinama, stroškovno ne spremljajo ločeno. Storitve se izvajajo pod 

enakimi pogoji na območju obeh občin in se zaračunavajo po enotni ceni (enotna cenovna politika). 
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4.11 Druga razkritja na podlagi SRS  32 ali na zahtevo občine 

 

 

Na podlagi SRS 32 in na podlagi zahtev občine ni drugih razkritij 24-urne dežurne pogrebne 

službe, ki bi jih lahko prikazali v tej točki. 
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5 ZAKLJUČEK 

 

 

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. je bilo v preteklih letih in v 

tekočem letu ponudnik storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju občine Litija 

in občine Šmartno pri Litiji. Konec leta 2018 je javno podjetje s sprejemom odlokov v obeh 

občinah postalo izvajalec storitve 24-urne dežurne pogrebne službe.  

 

Ta elaborat je izdelan z namenom oblikovanja predračunske cene izvajanja storitve 24-urne 

dežurne pogrebne službe za leto 2020. Ker še ni zaključenega obračunskega obdobja za leto 

2019 (cena je bila za to obdobje oblikovana prvič), še ni znane obračunske cene. Zato je 

predračunska cena za leto 2020 oblikovana na enak način kot za leto 2019.   

 

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. predlaga Skupnemu organu za 

izvrševanje ustanoviteljskih pravic Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja 

Litija, d.o.o., da potrdi predračunsko ceno obvezne občinske gospodarske javne službe 24-

urne dežurne pogrebne službe za leto 2020 in sicer: 

 

Potrjena 

cena

Predračunska 

cena

Obračunska 

enota

Storitev javne 

službe

24-urna dežurna 

pogrebna služba
pokojnik 217,08 € 217,08 €

Trenutna  

cena

217,04 €
 

 

 

 

Pripravila:  

Vodja pogrebne in pokopališke dejavnosti: 

Milan Klinc, univ. dipl. ing. les. 

 

 

 

Vodja finančno računovodskega sektorja:      

Karmen Potisek, mag. posl. ved      

 

 

 

Direktor: 

Roman Ciglar, dipl. ing. str. 
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