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PREDLOG SKLEPA: 

Mag. Gregor FICKO, direktor Javnega komunalnega podjetja 

Radlje ob Dravi d.o.o. 

 

4. člen Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list 

RS št. 62/16), 21., 29., 61. člen Zakona o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS št. 94/07, 76/08,79/09,51/10,40/12-ZUJF, 14/15-

ZUUJFO in 11/18-ZSPD-SLS-1 in 30/18), 3. člen Zakona o 

gospodarskih javnih službah ( Uradni list RS št. 32/93, 30/98-

ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11-ORZGJS40), Odlok o 

lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radlje ob Dravi 

( MUV , št. 5/2008) 16. in 97.člen Statuta Občine Radlje ob 

Dravi ( MUV, št. 28/2016, 35/2017), Odlok o pokopališkem redu 

v občini Radlje ob Dravi (MUV, 19/2018) ter Uredba o 

metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe 

(Uradni list RS št. 5/18).  

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Elaborat o 

oblikovanju cene izvajanja storitve 24-urne dežurne pogrebne 

službe v občini Radlje ob Dravi ter sprejme Sklep o potrditvi 

cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v občini 

Radlje ob Dravi, v predlagani vsebini.  

 

 

 

 

 



O  B  R  A  Z  L  O  Ž   I  T  E  V : 

 

 

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi je dne 24.9.2018 občinski upravi Občine 

Radlje ob Dravi predalo Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve 24- urne 

dežurne pogrebne službe v Občini Radlje ob Dravi.  

 

Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cene izvajanja storitev javne službe po 

enotni metodologiji, ki jo za vsa območja v državi predpisuje Uredba o metodologiji 

za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe. Skladno s predpisano Uredbo je v 

elaboratu oblikovana predračunska cena storitve 24-urne dežurne pogrebne 

službe.  

 

Zavezanec za izdelavo elaborata je Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi 

d.o.o., ki izvaja obvezno občinsko gospodarsko javno službo na območju občin 

Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Vuzenica in Ribnica na Pohorju.  

 

Elaborat in predlagano oblikovano ceno storitve pošlje podjetje, kot izvajalec javne 

službe pristojnemu občinskemu organu. Na podlagi potrditve oz. ustreznega sklepa 

občinskega organa se predlagana cena uveljavi in se prične zaračunavati 

naročniku pogreba. Podjetje objavi cenik s potrjeno ceno na svoji spletni strani.  

 

Predlagana cena po predračunski kalkulaciji je 164,63 EUR (brez DDV) za primer oz. 

180,27 EUR (z DDV). 

 

Stališče Odbora za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter 

naravne in kulturne dediščine in Odbora za gospodarstvo, gostinstvo, turizem in 

gospodarske javne službe bo predloženo na seji. 

 

Občinskemu svetu predlagam, da zadevo obravnava in sprejme ustrezen sklep. 

 

Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih članov občinskega sveta. 

 

 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

mag. Alan BUKOVNIK 

 

 

 

Priloga: 

- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve 24-urne dežurne pogrebne 

službe v Občini Radlje ob Dravi, (september 2018), 

- Predlog sklepa. 

 

 

 

 

 



PREDLOG SKLEPA 

Na podlagi 8. člena Odloka o pokopališkem redu v občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 

19/2018) in 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV št. 28/2016, 35/2017 ) je 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na svoji …… seji, dne …….., sprejel naslednji 

 

S K L E P 

o potrditvi cene storitve 24 – urne dežurne pogrebne službe  

v občini Radlje ob Dravi 

 

 

I. 

Cena izvajanja storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Radlje ob Dravi 

znaša 180,27 EUR z DDV za posamezni smrtni primer. 

 

II. 

 

Cena storitve prične veljati s 1. 1. 2019. 

 

III. 

 

Sklep prične veljati z dnem sprejetja. 
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1. VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE, NAMEN, IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE 

CEN, ZAVEZANEC ZA IZDELAVO ELABORATA, OPIS DEJAVNOSTI 

 

1.1. Vsebina elaborata 

V elaboratu je oblikovana cena  izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe 
in sicer 24-urne dežurne pogrebne službe na območju občine Radlje ob Dravi, ki jo kot izvajalec 
javne službe uveljavlja Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d. o. o.-v nadaljevanju 
podjetje.  

 

1.2. Pravne podlage 

Pravne podlage za izdelavo elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve 24-urne dežurne 
pogrebne službe na območju občine Radlje ob Dravi izhajajo iz 4.člena  Zakona o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti ( Uradni list RS št. 62/16)- v nadaljevanju Zakon , 21., 29., 61. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07, 76/08,79/09,51/10,40/12-ZUJF, 14/15-
ZUUJFO in 11/18-ZSPD-SLS-1 IN 30/18), 3.člena Zakona o gospodarskih javnih službah ( Uradni 
list RS št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11-ORZGJS40), Odloka o 
lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radlje ob Dravi ( MUV , št. 5/2008) 16. in 
97.člena Statuta Občine Radlje ob Dravi ( MUV, št. 28/2016,35/2017), Odloka o pokopališkem 
redu v občini Radlje ob Dravi   (MUV, 19/2018) ter iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
24-urne dežurne službe ( Uradni list RS št. 5/18)- v nadaljevanju Uredba.  

 

1.3. Namen in postopek izdelave elaborata 

Sprejet Zakon ureja pogrebno in pokopališko dejavnost. V prvem odstavku 3. člena je 
pogrebna dejavnost zagotavljanja 24-urne dežurne službe opredeljena kot obvezna občinska 
gospodarska javna služba.  

24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz pokojnika od kraja smrti do hladilnih prostorov 
izvajalca javne službe. Če je potrebna obdukcija pokojnika, odvzem organov oziroma drugi 
postopki na pokojniku, dežurna služba opravlja tudi prevoz od kraja smrti do zdravstvenega 
zavoda in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe vključno z uporabo le-teh, razen 
če  Zakon ne določa drugače. 

Izvajanje pogrebne dejavnosti obsega še prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo 
in izvedbo pogreba. 

Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ni predmet tega 
elaborata. 

Zakon je v  tretjem odstavku 8.člena predpisal , da se z Uredbo določi metodologija za 
oblikovanje cen 24-urne dežurne pogrebne službe. S sprejeto Uredbo so se  z metodologijo 
natančno opredelila izhodišča, standardi in normativi  za oblikovanje cene storitve in 
izdelavo elaborata, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za javno službo. 
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Elaborat je  izdelan z namenom oblikovanja cene izvajanja storitev javne službe po enotni 
metodologiji, ki jo za vsa območja v državi predpisuje Uredba . Skladno s predpisano Uredbo 
je v elaboratu oblikovana predračunska cena storitve 24-urne dežurne pogrebne službe. 

Elaborat in predlagano oblikovano ceno storitve pošlje podjetje,  kot izvajalec javne službe, v 
potrditev pristojnemu občinskemu organu. 

Na podlagi potrditve oziroma ustreznega sklepa občinskega organa se predlagana cena 
uveljavi in se prične zaračunavati naročniku pogreba. Podjetje objavi cenik s potrjeno ceno 
na svoji spletni strani. 

Podjetje pošlje pristojnemu ministrstvu , najkasneje pa  do 30.maja tekočega leta za preteklo 
leto, poročilo s podatki o obračunski in potrjeni ceni ter nov elaborat.  

Prav tako je podjetje dolžno  ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, na predpisanem 
obrazcu sporočiti vsako spremembo cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe. 

 

1.4. Zavezanec za izdelavo elaborata 

Zavezanec za izdelavo elaborata je Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d .o. o. , ki 
izvaja obvezno občinsko gospodarsko javno službo na območju občin Radlje ob Dravi, Muta, 
Podvelka, Vuzenica in Ribnica na Pohorju . Podjetje izpolnjuje minimalne pogoje za 
opravljanje pogrebne dejavnosti , navedene v 7.členu Zakona o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti ter ima pridobljeno dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti.  

Podatki o zavezancu: 

Naziv:                          Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d. o. o. 

Sedež :                        Mariborska cesta 3 , 2360 Radlje ob Dravi 

Matična številka:      5068002 

Davčna številka:        64562999 

Šifra dejavnosti:        37.000 

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu 

Vložna številka:          060/100595/00 

 

Ustanoviteljice javnega podjetja so občine Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka , Vuzenica in 
Ribnica na Pohorju ( Sklep o organiziranju Javnega podjetja Radlje ob Dravi MUV št. 
22/89,Sklep o preoblikovanju družbenega Javnega podjetje p. o. Radlje ob Dravi v Javno 
komunalno podjetje Radlje ob Dravi d. o. o. MUV 6/94). 
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1.5. Opis  pogrebno - pokopališke dejavnosti  

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d. o. o. izvaja pogrebno dejavnost v vseh 
navedenih petih občinah in sicer : 

❖ 24-urno dežurno pogrebno službo kot obvezno občinsko gospodarsko javno službo 
❖ Pogrebno dejavnost, ki se izvaja na trgu in obsega sledeče storitve: 

- prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba 

- pripravo pokojnika 

- upepelitev pokojnika 

- pripravo in izvedbo pogreba 

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d. o. o. izvaja tudi pokopališko dejavnost  . 

Urejanje pokopališč obsega redno vzdrževanje funkcionalnih in skupnih površin ter redno 

vzdrževanje objektov na pokopališčih. 

Podjetje  izvaja pokopališko dejavnost kot upravljalec na  sedmih pokopališčih  na sledečih 

območjih : 

• občina Muta (Muta- staro pokopališče , skupno-novo pokopališče Muta-Vuzenica), 

• občina Podvelka (pokopališče Brezno, Ožbalt, Kapla), 

• občina Vuzenica (Vuzenica- staro pokopališče, skupno -novo pokopališče Muta-
Vuzenica), 

• občina Ribnica na Pohorju ( pokopališče Ribnica na Pohorju). 

Na območju občine Radlje ob Dravi urejanje pokopališč od leta 2012 izvaja  JP Kanalizacija in 
čistilna naprava d. o. o.  

 

 

 

 



Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Radlje ob 
Dravi 

 
4 

 

 

1.6. Izhodišča za oblikovanje cene 

Pri oblikovanju predračunske cene so upoštevane načrtovane količine opravljenih storitev, 
načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje. Ker se cena storitve uveljavlja 
prvič, se v elaboratu izkazuje samo predračunska cena.  

Pri oblikovanju cene so upoštevani standardi in normativi ter ukrepi za opravljanje storitve 
javne službe. Za storitev 24-urne dežurne pogrebne službe  je oblikovano posebno, ustrezno 
poslovno-izidno  mesto, za katero se ugotavljajo prihodki ter na  njem nastali stroški. 

Med upravičene stroške opravljanja storitve 24-urne dežurne pogrebne službe so vključene 
naslednje skupine: 

1. Neposredni proizvajalni stroški: 

✓ stroški materiala 
✓ stroški storitev 
✓ amortizacija osnovnih sredstev 
✓ drugi neposredni stroški 

2.  Posredni proizvajalni stroški 

3. Splošni nabavno-prodajni stroški 

4. Splošni upravni stroški  

5. Obresti zaradi financiranja  

6. Drugi poslovni odhodki 

7. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva ( do 5% nabavne vrednosti 
osnovnih sredstev ) 

Pri vsaki skupini stroškov se pri izračunu ločeno prikažejo stroški, ki presegajo deset 
procentov te skupine stroškov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Radlje ob 
Dravi 

 
5 

 

 

2. KALKULACIJA  CENE  STORITVE 24-URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE 

 

2.1.  Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev za preteklo in 

prihodnje obračunsko obdobje 

 

Tabela 1 Podatki o številu pogrebov v letu 2017 ( preteklo obračunsko obdobje) 

Pokopališče število 
pogrebov 
letu 2017 

struktura 
( % ) 

Radlje ob Dravi 34 21,94 

Vuhred 10 6,45 

Sv. Anton 0 0,00 

Remšnik 7 4,52 

skupaj območje občine Radlje ob Dravi 51 32,90    

Muta-staro 0 0,00 

Vuzenica-staro 0 0,00 

Muta-Vuzenica-novo 50 32,26 

skupaj območje občine Muta-Vuzenica 50 32,26    

Brezno 13 8,39 

Ožbalt 2 1,29 

Kapla 8 5,16 

skupaj območje občine Podvelka 23 14,84    

Ribnica na Pohorju 19 12,26 

skupaj območje Ribnica na Pohorju 19 12,26    

pokopališča izven petih občin 12 7,74    

skupaj vsi pogrebi 2017 155 100,00 

 

Planirana količina opravljenih storitev ostaja  nespremenjena glede na preteklo obračunsko obdobje . 
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2.2.   Predračunski stroški opravljenih storitev  in kalkulacija cene 

 

Tabela 2 Kalkulacija cene 

Zaporedna 
številka 

Postavka Konto Znesek Znesek 
na EM 

1.  Neposredni proizvajalni stroški   22.887,00 147,66 

1.1. Neposredni stroški materiala in pogrebne opreme   4.715,00 30,42 

1. stroški materiala 400 0,00 0,00 

2. stroški pomožnega materiala 401 0,00 0,00 

3. stroški delovne zaščite 401011 250,00 1,61 

4. stroški električne energije 402000 264,00 1,70 

5. stroški pogonskega goriva 402010 795,00 5,13 

6. stroški nadomestnih delov 403 120,00 0,77 

7. odpis DI-gume 404 129,00 0,83 

8. popisne razlike 405 0,00 0,00 

9. stroški pisarniškega materiala 406 0,00 0,00 

10. drugi stroški materiala-čistila 407 150,00 0,97 

11. nabavna vrednost pogrebne opreme ( vreča) 702000 3.007,00 19,40 

          

1.2. Neposredni stroški storitev   400,00 2,58 

12. stroški storitev ( upepelitev, moštvo, osmrtnice, delo s 
pokojniki ) 

410000 0,00 0,00 

13. stroški vzdrževanja opreme 412000 179,00 1,15 

14. stroški vzdrževanja programske opreme 412010 0,00 0,00 

15. stroški vzdrževanja infrastrukture 412011 0,00 0,00 

16. stroški najemnine 413000 0,00 0,00 

17. stroški prevoza z lastnim prevoznim sredstvom 414020 0,00 0,00 

18. zavarovanje opreme 415001 107,00 0,69 

19. stroški za PTT in telefonske storitve 419000 0,00 0,00 

20. delo študentov 419010 0,00 0,00 

21. druge storitve ( registracija ,tehnični pregledi vozil) 419040 114,00 0,74 

        0,00 

1.3. Amortizacija opreme ( hladilnica ) 43 2.000,00 12,90 

          

1.4. Neposredni stroški dela 47 15.672,00 101,11 

          

1.5. Finančni odhodki-kreditne obresti 741 100,00 0,65 

          

  Skupaj neposredni stroški   22.887,00 147,66 

  delež skupnih stroškov-splošni upravni stroški   1.131,85 7,30 

  VSI STROŠKI SKUPAJ   24.018,85 154,96 

  donos na vložena poslovno potrebna sredstva   1.500,00 9,68 

  SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE   25.518,85 164,64 

  Predvideno število pogrebov - pokojnikov/na leto   155   

          

  Predračunska lastna cena 24-urne dežurne službe 
  ( EUR/ pokojnik) 

  164,64   
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V kalkulaciji so upoštevani upravičeni stroški, povezani z izvajanjem 24-urne dežurne 

pogrebne službe. Upoštevan je načrtovan obseg izvajanja storitev javne službe, 

ustrezna sodila za delitev posrednih in splošnih stroškov. Razdelitev skupnih oz. 

splošnih stroškov med dejavnosti obveznih javnih gospodarskih služb, izbirnih javnih 

služb in dopolnilnih -tržnih dejavnosti, je izvedena v skladu s sodili za razporejanje 

posrednih stroškov. Sodila so bila sprejeta s potrditvijo letnega poročila za poslovno 

leto 2017.Na pogrebno dejavnost je za leto 2017 dodeljenih 7,29% skupnih oz. 

splošnih stroškov oz. 0,335 %  je upoštevanih  v predračunski kalkulaciji za 24-urno 

dežurno pogrebno službo . 

Neupravičeni stroški ( reprezentanca, globe, sponzorstva in donacije ) niso zajeti v 

izračun cene storitve javne službe. V kalkulaciji niso upoštevani oz. odšteti predvideni 

prihodki iz naslova storitev prevoza na obdukcijo in iz obdukcije ter storitve odvzema 

organov oz. drugih postopkov na pokojniku. 

V kalkulacijo je vključen tudi donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva v 

5% planirane nabavne vrednosti  opreme.   

Za izvajanje storitev  24-urne dežurne pogrebne službe sta predvidena dva zaposlena 

delavca za območje vseh petih občin . 

 

Predračunska cena storitve 24-urne dežurne pogrebne službe se izračuna tako, da se 

stroški izvajanja podelijo s predvidenim številom pokojnikov. 

 

Tabela 3 Povzetek  obračunske kalkulacije   

          Cena 
brez DDV 

DDV Cena   
z DDV 

  Postavke iz kalkulacije EM cena količina   9,50%   

  
 

            

1. material ( vreča PVC) kos 19,40 1 19,40 1,84 21,24 

  
       

2. polaganje v krsto , prenos, prevzem, 
spremstvo-strošek dela dežurne službe  

primer 102,72 1 102,72 9,76 112,48 

  
       

4. stroški prevoza pavšal 26,94 1 26,94 2,56 29,50 

  
       

5. uporaba hladilnice, transportne krste primer 15,57 1 15,57 1,48 17,05 

    
      

  skupaj cena 24-urne dežurne pogrebne 
službe 

   
164,63 15,64 180,27 
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3.  ZAKLJUČEK  

 

 

Elaborat je  izdelan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne 

dežurne službe. 

Predlagana cena po predračunski kalkulaciji je 164,63 EUR ( brez DDV ) za primer oz. 

180,27 EUR ( z DDV ). Pristojnemu občinskemu organu predlagamo sprejem elaborata 

in potrditev cene storitve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila :                                       Direktor 

Darja Langeršek                               mag. Gregor Ficko 


