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1. UVOD 

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. v občini Zagorje ob Savi izvaja obvezne in izbirne 
gospodarske javne službe, kamor spada tudi pogrebna in pokopališka dejavnost  in hkrati 
izvaja tudi  dopolnilne (tržne) dejavnosti. Vlada Republike Slovenije je v Ur. listu št. 5, dne 
26.01.2018, na podlagi tretjega odstavka 8. Člena Zakona o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti – ZPPDej  (Ur. list RS št. 62/16), izdala Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 
24-urne dežurne službe ( v nadaljevanju Uredba MEDO24). 

Z navedeno zakonodajo je bilo potrebno računovodsko ločiti pogrebno in pokopališko 
dejavnost in uskladiti občinske predpise. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi je na 3. Redni 
seji dne 28.01.2019 sprejel Odlok O pokopališkem redu na območju Občine Zagorje ob Savi.  

Primarne zakonske podlage in ostali predpisi za izvajanje pogrebne in pokopališke 
dejavnosti so: 

- Zakon o gospodarskih javnih službah - ZGJS (Ur.l.RS, št. 32/93 do 57/11); 
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti – ZPPDej (Ur.l.RS, št. 62/16). Skladno z 

določili tega zakona, je podjetje, dne 21.112017, na Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo RS, pridobilo Dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti; 

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe –Uredba MEDO24 
(Ur.l.RS, št. 5/18); 

- Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti – 
Pravilnik normativi (Ur.l.RS, št. 42/17); 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti – ZZDej (Ur.l.RS, št. 56/93 in 15/08); 
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanje – ZZVZZ (Ur.l.RS, št. 

72/06 do 64/17); 
- Pravilnik o prevozu in pokopu posmrtnih ostankov (Ur.l.RS, št.53/17). 
- Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Zagorje ob Savi (Ur.l.RS, št.7/19). 

Uredba MEDO24 določa metodologijo za oblikovanje cene 24-urne dežurne službe, ki se 
izvaja v okviru pogrebne dejavnosti kot obvezna občinska gospodarska javna služba. 

Pogrebna dejavnost obsega: 

- prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, 
- pripravo pokojnika (v nadaljevanju pokojnik), 
- upepelitev pokojnika, 
- pripravo in izvedbo pogreba. 

Pokopališka dejavnost pa obsega upravljanje in urejanje pokopališča, kar predstavlja: 

- oddajanje grobov v najem, 
- vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč, 
- zagotavljanje urejenosti pokopališč, ki obsega vzdrževanje pokopališč, pokopaliških 

objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, 
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- storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva. 
 

2. ELABORAT OBLIKOVANJA CENE 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE 

Stroške izvajanja obvezne javne službe poravna naročnik pogreba. Konec  poslovnega leta 
2018 se je izdelal zadnji Elaborat, v katerem so bila razkrita dejstva, ki navajajo te storitve, 
kot podlago za izračun predračunske  cene, ki je bila potrjena s strani Občinskega sveta in je 
veljala od 01.02.2019 dalje. 

V letu 2019 so se  prihodki in odhodki  pogrebne in pokopališke dejavnosti vodili ločeno po 
stroškovnih mestih (SM), v skladu z računovodskimi standardi in določitvijo sodil ( % ). 
Tako so za poslovno leto 2019 že nastale podlage za prvi izračun obračunske cene.  

 

 

Elementi Elaborata  iz 9. člena Uredbe MEDO24 

2.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje (2021) in pojasnilo razlik 

Načrtovana količina opravljenih storitev (število pokojnikov) za leto 2021 je bilo 135. 
Dejanska, obračunska količina opravljenih storitev za leto 2021 je bilo 109 pokojnikov.  

 

2.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje 2021 in pojasnilo  

Predračunski stroški izvajanja storitev za leto 2021 so znašali v višini 41.807 EUR, obračunski 
stroški, torej dejansko evidentirani stroški, pa so za leto 2021 znašali 32.424 EUR. Pogrebno 
in pokopališko dejavnost v podjetju izvajajo isti zaposleni. Neposredni stroški dela za leto 
2021 znašajo  20.713 EUR in  v strukturi skupni stroškov predstavljajo največji delež stroškov.  

  

 

 

 

Stroškovna mesta pogrebne in pokopališke dejavnosti

SM 38 SM 381 SM 382 SM 380

24-URNA DEŽURNA SLUŽBA POKOPALIŠKA DEJAVNOST POGREBNA DEJAVNOST INVESTICIJE V JI
OBVEZNA GJS OBČINSKA GJS TRŽNA DEJAVNOST TRŽNA DEJAVNOST
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2.3. Izračun obračunske cene za preteklo leto in pojasnilo razlik med obračunsko in 
predračunsko ceno  ter potrjeno ceno za preteklo obračunsko obdobje 2021 

Predračunski in obračunski stroški ter predračunska in obračunska cena za leto 2021

Zap. 
št.

Postavka
Predračunska 

vrednost  2021 
v EUR

Obračunska 
vrednost 2021 v 

EUR

Predrač.str
uktura 
2020

Obračunska 
struktura 

2020
1 Neposredni proizvajalni stroški 26.266 20.776 62,83 64,08
1.1 Neposredni stroški materiala 0 63 0,00 0,19
1.2 Neposredni stroški storitev 0 0 0,00 0,00
1.3 Neposredni stroški dela 26.266 20.713 62,83 63,88
1.4 Drugi neposredni stroški 0 0 0,00 0,00
2 Posredni proizvajalni stroški 9.455 7.097 22,62 21,89
2.1 Posredni  stroški materiala 965 661 2,31 2,04
2.2 Posredni  stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 524 529 1,25 1,63
2.3 Posredni  stroški storitev 5.296 5.165 12,67 15,93
2.4 Posredni  stroški dela 2.670 732 6,39 2,26
2.5 Drugi posredni proizvajalni stroški 10 0,00 0,03
3 Splošni nabavno-prodajni stroški 2.666 2.055 6,38 6,34
3.5 Drugi splošni  nabavno-prodajni stroški 2.666 2.055 6,38 6,34
4 Splošni upravni stroški 2.666 2.056 6,38 6,34
4.1 Drugi splošno upravni stroški 2.666 2.056 6,38 6,34
5 Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe 10 1 0,02 0,00
6 Drugi poslovni odhodki 310 5 0,74 0,02
7 Donos na vložena poslovno potrebna sredstva 434 434 1,04 1,34

8 SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA 41.807 32.424 100,00 100,00

9
PRIHODKI IZ NASLOVA PREVOZOV NA OBDUKCIJO IN STORITEV POVEZANIH Z 
ODVZEMOM ORGANOV 3.900 2.978

9.1 prihodki iz naslova predvidenih prevozov na obdukcijo 3.900 2.978

10 ZMANJŠANI STROŠKI IZVAJANJA (8-9) 37.907 29.446

11  +/- PORAČUN ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE 0 0

12 ZMANJŠANI STROŠKI IZVAJANJA S PORAČUNOM 37.907 29.446

13 PREDRAČUNSKO ŠTEVILO POKOJNIKOV 135 109
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Predračunska cena za leto 2021, izračunana na podlagi predračunskih stroškov z 
upoštevanim 5 % donosom na vložena sredstva in zmanjšanimi za prihodke iz naslova 
predvidenih prevozov na obdukcijo, je znašala  280,7926 EUR. Obračunska cena za leto 2021 
je znašala 270,1468 EUR. 

 

2.4. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje (leto 2022) 

Osnova za izračun predračunske količine 2022 je število opravljenih storitev (prevozov), ki 
vključujejo 24-urno dežurno službo.  Za leto 2022 se načrtuje  110 prevozov pokojnikov v 
okviru 24 – urne dežurne službe.  

 

2.5. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 
(leto  2022) 

Predračunski stroški so načrtovani na podlagi preteklih izkušenj in stroškov, predvidene 
inflacije oziroma rasti cen ter z upoštevanjem  sodil - točka 2.12. 

Zap. 
št.

Postavka
Predračunska 

vrednost  2021 
v EUR

Obračunska 
vrednost 2021 v 

EUR

Predrač.str
uktura 
2020

Obračunska 
struktura 

2020
1 Neposredni proizvajalni stroški 26.266 20.776 62,83 64,08
1.1 Neposredni stroški materiala 0 63 0,00 0,19
1.2 Neposredni stroški storitev 0 0 0,00 0,00
1.3 Neposredni stroški dela 26.266 20.713 62,83 63,88
1.4 Drugi neposredni stroški 0 0 0,00 0,00
2 Posredni proizvajalni stroški 9.455 7.097 22,62 21,89
2.1 Posredni  stroški materiala 965 661 2,31 2,04
2.2 Posredni  stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 524 529 1,25 1,63
2.3 Posredni  stroški storitev 5.296 5.165 12,67 15,93
2.4 Posredni  stroški dela 2.670 732 6,39 2,26
2.5 Drugi posredni proizvajalni stroški 10 0,00 0,03
3 Splošni nabavno-prodajni stroški 2.666 2.055 6,38 6,34
3.5 Drugi splošni  nabavno-prodajni stroški 2.666 2.055 6,38 6,34
4 Splošni upravni stroški 2.666 2.056 6,38 6,34
4.1 Drugi splošno upravni stroški 2.666 2.056 6,38 6,34
5 Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe 10 1 0,02 0,00
6 Drugi poslovni odhodki 310 5 0,74 0,02
7 Donos na vložena poslovno potrebna sredstva 434 434 1,04 1,34

8 SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA 41.807 32.424 100,00 100,00

9
PRIHODKI IZ NASLOVA PREVOZOV NA OBDUKCIJO IN STORITEV POVEZANIH Z 
ODVZEMOM ORGANOV 3.900 2.978

9.1 prihodki iz naslova predvidenih prevozov na obdukcijo 3.900 2.978

10 ZMANJŠANI STROŠKI IZVAJANJA (8-9) 37.907 29.446

11  +/- PORAČUN ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE 0 0

12 ZMANJŠANI STROŠKI IZVAJANJA S PORAČUNOM 37.907 29.446

13 PREDRAČUNSKO ŠTEVILO POKOJNIKOV 135 109

14
PREDRAČ. IN OBRAČUNSKA  LASTNA CENA 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE 
(EUR/pokojnik) 280,7926 270,1468
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Stroški materiala: vključujejo stroške materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev, zaščitna 
sredstva, razkužila, sredstva za osebno higieno, pisarniški material ter drug potrošni 
material.  
Stroški električne energije: so izračunani na podlagi sodil za delitev stroškov po 
stroškovnih mestih in zajemajo porabo električne energije za hladilnico ter del porabe za 
pokopališki objekt z upoštevanjem predvidene rasti cen električne energije v prihodnjem 
obdobju.  
Stroški goriva: vključena poraba goriva za pogrebno vozilo, izračun opravljen na podlagi 
sodila ter z upoštevanjem predvidene rasti cen goriva.  
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev: zajemajo 
stroške, ki so na stroškovna mesta razporejeni na podlagi sodil in so namenjena za tekoče 
vzdrževanje osnovnih sredstev. 

Predračunski stroški izvajanja 24-urne dežurne službe za leto 2022

Zap. št. Postavka
Predračunska 

vrednost  2022 
v EUR

1 Neposredni proizvajalni stroški 16.591
1.1 Neposredni stroški materiala 144
1.2 Neposredni stroški storitev 47
1.3 Neposredni stroški dela 16.400
1.4 Drugi neposredni stroški 0
2 Posredni proizvajalni stroški 5.599
2.1 Posredni stroški materiala 1.271
2.2 Posredni stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 373
2.3 Posredni stroški storitev 2.385
2.4 Posredni stroški dela 1.450
2.5 Drugi posredni proizvajalni stroški 120
3 Splošni nabavno-prodajni stroški 1.210
3.5 Drugi splošni nabavno-prodajni stroški 1.210
4 Splošni upravni stroški 1.210
4.1 Drugi splošno upravni stroški 1.210
5 Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe
6 Drugi poslovni odhodki 0
7 Donos na vložena poslovno potrebna sredstva 434
8 SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA 25.044

9
PRIHODKI IZ NASLOVA PREVOZOV NA OBDUKCIJO IN STORITEV POVEZANIH Z 
ODVZEMOM ORGANOV 4.500

9.1 prihodki iz naslova predvidenih prevozov na obdukcijo 4.500

10 ZMANJŠANI STROŠKI IZVAJANJA (8-9) 20.544

11  +/- PORAČUN ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE 0

12 ZMANJŠANI STROŠKI IZVAJANJA S PORAČUNOM 20.544

13 PREDRAČUNSKO ŠTEVILO POKOJNIKOV 110

14 PREDRAČUNSKA LASTNA CENA 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE (EUR/pokojnik) 186,7636
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Stroški storitev fizičnih oseb: stroški vključenih delavcev po podjemnih pogodbah v 
primeru nadomeščanja redno zaposlenih delavcev. Izračun je narejen na podlagi dejansko 
opravljenih delovnih ur.  
Drugi stroški storitev: vključujejo stroške najemnine JI, plačilnega prometa,  stroške varstva 
pri delu, stroške revizije, odvetniške storitve, zdravniških pregledov, telefonske storitve, 
stroške vzdrževanja računalniške opreme, stroški izobraževanj in seminarjev. Stroški se 
razporejajo na stroškovna mesta na podlagi sodil.  
Amortizacija: pri razporejanju amortizacije se uporablja sodilo za razdelitev stroškov  
amortizacije (osebno vozilo, transportna krsta, hladilnica). 
Stroški dela: zajemajo stroške plač,  prispevkov za socialno varnost in drugi stroški dela 
zaposlenih (prevoz, prehrana, regres za letni dopust in rezervacije za odpravnine ob 
upokojitvi ter jubilejne nagrade). Le-ti so izračunani na osnovi predvidenega števila 
opravljenih ur (število prevozov v hladilnico, prevozov na obdukcijo, dežurna služba). 
Stroški in odhodki splošne dejavnosti (uprave, nabave, prodaje): le-ti se delijo na 
posamezna stroškovna mesta glede na delež stroška dejavnosti v skupnih proizvajalnih 
stroških. (razlaga točka 2.5). 
Drugi stroški in drugi odhodki: prav tako določeni na podlagi sodil. Med druge stroške 
sodijo npr. stroški cestnih taks, stroški servisiranja gasilnih aparatov itd. 
 

2.6. Količinski in vrednosti obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje 
storitev javne službe za preteklo (2021) in prihodnje obračunsko obdobje (2022) 

Vrednost poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje javne službe znaša skupaj 8.675 
EUR in predstavlja hladilno komoro (8,7% od NV= 5.684 €)), transportno krsto, pametni 
telefon, radiator ter  pogrebno vozilo (8,7 % od NV= 31.072 €)), ki se uporablja za izvajanje 
24-urne dežurne službe (NV vozila 31.073 €). 

 

 

 

2.7. Prikaz razdelitve splošnih stroškov za preteklo (2021)  in prihodnje obračunsko 
obdobje (2022) 

Komunala Zagorje, d.o.o. poleg obveznih javnih služb (GJS) opravlja tudi druge dejavnosti-
tržne dejavnosti. Pri tem za vse vrste dejavnosti ločeno ugotavlja stroške in prihodke in jih 

Inventarna št. Naziv OS
Nabavna vrednost v 

EUR
1490 hladilna komora - del 495
9787 transportna krsta 728

10009 pametni telefon 104
10027 radiator 175
9891 pogrebno vozilo - del 2.703
4159 transportna vreča 92

drobni inv. - del 4.378
SKUPAJ 8.675
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evidentira na posameznih stroškovnih mestih-SM. Mesečno tudi ugotavlja poslovne izide 
po vseh SM. 

Stroški, katerih ob pripoznanju ni mogoče neposredno pripisati posameznim dejavnostim, 
imenujemo splošni stroški in se ob pripoznanju evidentirajo na splošnem stroškovnem 
mestu, od koder se kasneje po potrjenih ključih oziroma delilnikih delijo na dejavnosti 
izvajanja GJS in tržne dejavnosti.   

Pri izdelavi kalkulacij cen posameznih javnih služb se pripisani splošni stroški posameznim 
enotam-SM, delijo po naslednjih ključih: 20 % splošnih stroškov – stroški nabave, 30 % 
splošnih stroškov – stroški prodaje, 50 % splošnih stroškov – stroški uprave. 

Navedene delilnike splošnih stroškov sprejme skupščina podjetja ob sprejetju 
poslovnega načrta podjetja.  

 

2.8. Količina opravljenih storitev in prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem 
prevozov na obdukcijo, odvzemom organov oziroma drugimi postopki na pokojniku za 
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

 

Za leto 2021 je bilo načrtovanih 18 prevozov na obdukcijo, kar naj bi predstavljalo cca 3.900 
EUR prihodkov iz tega naslova. Dejansko je bilo v letu 2021 opravljenih 15 prevozov na 
obdukcijo, kar pomeni 2.978 EUR prihodkov. Za leto 2022 se načrtuje 22 prevozov 
pokojnikov na obdukcijo ter 4.500 EUR prihodkov iz tega naslova. Predračunski prihodki 
od storitev, povezanih s prevozom na obdukcijo, odvzemom organov oziroma drugimi 
postopki na pokojniku se odštejejo od predračunskih stroškov.  

 

2.9. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo (2021) in prihodnje 
obračunsko obdobje (2022) 

 

Za leto 2021 je 5 % donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva  znašal 434 EUR. 
Načrtovani donos za leto 2022 je enak, ker ni predvidenih večjih novih nabav osnovnih 
sredstev. 

 

2.10. Število zaposlenih in zunanjih izvajalcev za izvajanje storitev javne službe za 
preteklo (2021) in prihodnje obračunsko obdobje (2022) 

Za opravljanje storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti imamo zaposlene tri delavce. V 
času povečanega obsega del, za izvajanje klasičnih pokopov, dežurstva, morebitnih 
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bolniških odsotnosti in nadomeščanja v času letnega dopusta, imamo dodatno s štirimi 
delavci sklenjene tudi podjemne pogodbe.  

V letu 2022 v enoti Pogrebna in pokopališka služba ne načrtujemo novih zaposlitev.  

Stroški dela za opravljanje 24-urne dežurne službe se beležijo na tem stroškovnem mestu po 
dejansko opravljenih urah.  

 

2.11. Izračun predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje (leto 2022) 

Neposredni stroški dela so razporejeni po dejanskemu številu opravljenih ur za izvajanje 24-
urne dežurne službe in vključujejo tudi prispevke delodajalca, stroške prehrane in prevoza 
na delovno mesto. 

Zaradi skupne uporabe objektov, opreme in števila zaposlenih,  za dejavnosti  na Pogrebni 
službi, so stroški in odhodki razporejeni na podlagi sodil. Navedeno pomeni, da je večina 
stroškov pri izračunu predračunske cene razporejena med posredne stroške.  

V predračunski ceni niso vključeni stroški reprezentanc, sponzorstva in donacij ter glob, 
ker ti stroški niso upravičeni del za izračun cene storitve javne službe. 
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V izračunu predračunske cene (zap. št. 9.1. tabela zgoraj), so izvzeti prihodki iz naslova 
predvidenih storitev, ki so povezane s prevozi pokojnikov na obdukcijo ker stroški, ki pri 
tem nastanejo,  bremenijo naročnika obdukcije in ne naročnika pogreba (svojcev pokojnika).  

 

2.12. Prikaz sodil za razporejanje prihodkov in odhodkov na posamezne gospodarske 
javne službe in druge dejavnosti za občino Zagorje ob Savi 

Za spremljanje stroškov dejavnosti, smo na začetku poslovnega leta 2019 določili  nova 
stroškovna mesta  ter posamezne deleže, ki so bili podlaga za izračun predračunske  in 
obračunske cene.  Enaka delitev je predvidena tudi za leto 2022. 

 

Zap. št. Postavka
Predračunska 

vrednost  2022 
v EUR

1 Neposredni proizvajalni stroški 16.591
1.1 Neposredni stroški materiala 144
1.2 Neposredni stroški storitev 47
1.3 Neposredni stroški dela 16.400
1.4 Drugi neposredni stroški 0
2 Posredni proizvajalni stroški 5.599
2.1 Posredni stroški materiala 1.271
2.2 Posredni stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 373
2.3 Posredni stroški storitev 2.385
2.4 Posredni stroški dela 1.450
2.5 Drugi posredni proizvajalni stroški 120
3 Splošni nabavno-prodajni stroški 1.210
3.5 Drugi splošni nabavno-prodajni stroški 1.210
4 Splošni upravni stroški 1.210
4.1 Drugi splošno upravni stroški 1.210
5 Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe
6 Drugi poslovni odhodki 0
7 Donos na vložena poslovno potrebna sredstva 434
8 SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA 25.044

9
PRIHODKI IZ NASLOVA PREVOZOV NA OBDUKCIJO IN STORITEV POVEZANIH Z 
ODVZEMOM ORGANOV 4.500

9.1 prihodki iz naslova predvidenih prevozov na obdukcijo 4.500

10 ZMANJŠANI STROŠKI IZVAJANJA (8-9) 20.544

11  +/- PORAČUN ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE 0

12 ZMANJŠANI STROŠKI IZVAJANJA S PORAČUNOM 20.544

13 PREDRAČUNSKO ŠTEVILO POKOJNIKOV 110

14 PREDRAČUNSKA LASTNA CENA 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE (EUR/pokojnik) 186,7636
Potrjena cena na dan 1.2.2019 169,9577
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2.13. Izkaz poslovnega izida izvajalca javne službe, razdeljen na izkaze poslovnega izida 
za posamezne gospodarske javne službe in druge dejavnosti (načrt za leto 2021 in 
realizirano 2021) 

Stroškovna mesta pogrebne in pokopališke dejavnosti

SM 38 SM 381 SM 382 SM 380

24-URNA DEŽURNA SLUŽBA POKOPALIŠKA DEJAVNOST POGREBNA DEJAVNOST INVESTICIJE V JI
OBVEZNA GJS OBČINSKA GJS TRŽNA DEJAVNOST TRŽNA DEJAVNOST

Plače: Plače: Plače: Plače:
~ dežurstvo na del.mestu ~ po dejavnsko opravljenih ~ po dejavnsko opravljenih ~ strošk i in prihodki po 
(8 ur vodja pokop.službe/dnevno) urah posameznih urah posameznih dejansko  opravljenem delu,
~ ostalo dežurstvo po delavcev delavcev, (ure) stortive, material…
dejanskem razporedu ur, ~ regres, prevoz, prehrana; ~ podjemne pogodbe,
~ podjemne pogodbe, ~ dotano pokojninsko zavarov., ~ dotano pokojninsko zavarov.,
~ regres, prevoz, prehrana; ~ rezervacije za jub.,odpravnine; ~ rezervacije za jub.,odpravnine;
~ dotano pokojninsko zavarov.,
~ rezervacije za jub.,odpravnine;

Pogrebno vozilo: 8,7 % Pogrebno vozilo: 39,8 % Pogrebno vozilo: 51,5  %
nastalih stroškov: nastalih stroškov: nastalih stroškov:
~ gorivo, ~ gorivo, ~ gorivo,
~ obračun AM, ~ obračuna AM, ~ obračuna AM,
~ vzdrževanje vozila, ~ vzdrževanje vozila, ~ vzdrževanje vozila,
~ zavarovanje vozila, ~ zavarovanje vozila, ~ zavarovanje vozila,
~ cestna taksa, ~ cestna taksa, ~ cestna taksa,
~ registracija vozila, ~ registracija vozila, ~ registracija vozila,

Stroški storitev : 8,7 % Stroški storitev : 39,8 % Stroški storitev : 51,5 %
~ zdravniški pregledi, ~ zdravniški pregledi, ~ zdravniški pregledi,
~ str. električne energije, ~ str. električne energije, ~ str. električne energije,
~ pisarniški material, ~ pisarniški material, ~ pisarniški material,
~ najemnina JI (inv.št. 9349), ~ najemnina JI (inv.št. 9349), ~ najemnina JI (inv.št. 9349),
~ zavarovanje odgovornosti ~ zavarovanje odgovornosti ~ zavarovanje odgovornosti,
~ str. interneta, ~ str. interneta, ~ str. interneta,
~ str. telefonije, ~ str. telefonije, ~ str. telefonije,
~ AM opredm.in neopred.sred., ~ AM opredm.in neopred.sred., ~ AM opredm.in neopred.sred.,
~ izdatki za varstvo okolja, ~ izdatki za varstvo okolja, ~ izdatki za varstvo okolja,
~ dotacija sindikatu, ~ dotacija sindikatu, ~ dotacija sindikatu,
~ splošni stroški, ~ splošni stroški, ~ splošni stroški,
opm.: vse stroške, ki jih ni možno neposredno določiti na posamezno storitev, se delijo,  (posredno), z navedenimi ključi.
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3.  ZAKLJUČEK 

Glede na podatke, ki so bili prikazani v zadnjem Elaboratu iz leta 2018, se je Občinskemu 
svetu za izvajanje 24-urne dežurne službe v Občini Zagorje ob Savi predlagala predračunska 
cena za leto 2019 v  višini 169,9577  EUR/pokojnika (brez DDV-ja).  

Cena je bila potrjena in  velja  od 01.02.2019 dalje.  

Cenik s potrjeno ceno je objavljen na spletni strani podjetja, objavljen v Ur. listu št.7/2019 in o potrjeni ceni obveščeno 
Ministrstvo pristojno za gospodarstvo, iz Priloge 1 Uredbe MEDO24.  

Tekom poslovnega leta 2020 in 2021  je bilo ugotovljeno, da je večina pokojnikov, za katere 
je pogrebne storitve opravilo naše podjetje,  umrlo v Bolnici Trbovlje kar pomeni, da je 24-
urno dežurno službo opravilo JP Komunala Trbovlje in ne naša družba. 

 SM 38 SM 38 SM 381 SM 381 SM 382 SM 382
Zap. Naziv plan 2021 dejansko 2021 plan 2021 dejansko 2021 plan 2021 dejansko 2021

1 PRIHODKI  23.878 22.332 124.317 126.598 163.499 177.738

2 POSLOVNI PRIHODKI  23.000 22.134 18.000 125.812 162.000 175.941

3 prihodki od GJS  0 0 0

4 prihodki od GJS -omrežnina  0 0 0

5 prihodki od GJS(naroč.,pogodbe),JD,lastna  22.134 99.899 0

6 prihodki od drugih dejavnosti-DOPOL+NAJEM.NAL.NEP.  0 79.800 0 161.000 175.941

7 prihodki investiranje v infrastrukturo,SUBVENCIJE  600 0 25.900 25.913 0

8 PRIHODKI OD ODPRAVE DOLGOROČNIH PČR  0 0 0

9 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  0 36 1.000 728

10 FINANČNI PRIHODKI 200 0 400 24 1.150 126

11 PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI  0 0 0

12 OSTALI PRIHODKI  75 240 268

13 USREDSTVENI LAST.PR.IN LAST.STOR.  0 0 0

14 PRIHODKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI  78 123 217 487 349 675

15 STROŠKI IN ODHODKI  38.769 32.092 107.276 127.423 172.819 178.274

16 STROŠKI MATERIALA  965 724 4.640 5.659 36.201 37.252

17 stroški materiala (vzdr.OS,odpisDI,.)  465 183 2.440 3.185 1.131

18 stroški pogrebnega materiala  0 0 32.919

19 stroški električne energije  250 234 2.200 1.072 2.800 1.387

20 stroški goriva  250 307 1.402 33.401 1.815

21 stroški energentov  0 0 0

22 stroški kurilnega olja  0 0 0

23 STROŠKI STORITEV  5.296 5.165 48.125 49.538 74.833 81.793

24 stroški storitev pri oprav.storitev+lastna  0 30.600 31.969 0

25 str.storitev v zvezi z vzdržev.OOS  200 51 1.900 1.534 1.160 471

26 str.storitev fizičnih oseb+dajatve  2.200 2.258 0 7.200 6.309

27 str.drug.st. (413,414,415,416,417,419)  450 420 3.065 4.891 52.031 60.593

28 stroški projektov za javno infrastrukturo (41650)  0 0 0

29 stroški najemnine za OS Občina  2.446 2.436 12.560 11.144 14.442 14.420

30 AMORTIZACIJA  524 529 1.826 2.297 2.770 2.423

31 AM OS v lasti podjetja + AM nalož.neprem.  524 529 1.826 2.297 2.770 2.423

32 STROŠKI DELA  26.266 21.444 36.938 52.857 33.438 31.619

33 stroški plač  20.050 16.325 27.150 39.003 24.000 21.455

34 stroški socialnih zavarovanj,PDPZ  3.546 2.714 4.688 6.665 4.218 3.948

35 drugi stroški dela  2.500 2.231 4.300 6.391 4.120 5.183

36 rezervacije za jub.nagrade in odpravnine  170 174 800 798 1.100 1.033

37 DRUGI STROŠKI  66 10 236 90 115 33

38 STROŠKI   SPLOŠNIH DEJ.-NABAVE,UPRAVE  5.332 4.213 14.776 16.694 23.727 23.145

39 PREVREDN..POSL.ODH.,ODH.IZ OBV.DO DOBAV.  300 1 700 267 1.700 1.981

40 ODH. IZ DR.POSL.OBV.,ODH.IZ POSOJIL,PREJ.OD BANK  10 0 25 0 25 0

41 DR. ODH., ODH.IZ DR.FIN.OBV.  10 5 10 20 10 28
42 POSLOVNI IZID -14.891 -9.760 17.041 -825 -9.320 536
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Točka 2.11. prikazuje izračun predračunske cene za leto 2022, kjer je pri izračunu  
predračunske cene za leto 2022 upoštevano predračunsko število 110 pokojnikov.  

 

Nova predračunska cena za leto 2022, ki vključuje 5 % donos na vložena sredstva, znaša 
186,7636 EUR/pokojnika brez DDV.    

Podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. predlaga potrditev in veljavnost nove predračunske 
cene z dnem 1.7.2022.      

              

 

 

Pripravila:         Direktor: 

Gabi Javoršek – vodja FRS       Sandi Grčar 

 

 

Pregledal in odobril vodja odd. GJS: 

Ivo Vrtačnik 
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