
                                                                                                                            PREDLOG 

EVA 2017-2130-0001 

 

 

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 

62/16) izdaja Vlada Republike Slovenije  

 

 

UREDBO 

O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE 

 

 

1. člen 
 (vsebina) 

 

Ta uredba določa metodologijo za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ki se izvaja v okviru 

pogrebne dejavnosti kot obvezna občinska gospodarska javna služba (v nadaljevanju: javna služba). 

 

 

2. člen 
 (pomen izrazov) 

 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo naslednje: 

1. »izvajalec javne službe« je izvajalec, ki izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja 

gospodarske javne službe; 

2. »zavezanec za plačilo storitve javne službe« (v nadaljnjem besedilu: naročnik) je fizična ali 

pravna oseba, ki je naročnik pogreba. V primeru obdukcije je naročnik plačnik storitev obdukcije v 

skladu s predpisi, ki urejajo mrliško pregledno službo.; 

3. »predračunska lastna cena storitve javne službe« (v nadaljnjem besedilu: predračunska cena) je 

cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in to uredbo na podlagi 

načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v 

prihodnjem obračunskem obdobju; 

4. »obračunska lastna cena storitve javne službe« (v nadaljnjem besedilu: obračunska cena) je 

cena, ki se izračuna enako kot predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto 

storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem 

obračunskem obdobju; 

5. »potrjena cena storitve javne službe« (v nadaljnjem besedilu: potrjena cena) je cena, ki se 

nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ občine; 

6. »zaračunana cena storitve javne službe« (v nadaljnjem besedilu: zaračunana cena) je potrjena 

cena, zmanjšana za morebitno subvencijo, in jo za storitev javne službe plača zavezanec za 

plačilo storitve javne službe; 

7. »obračunsko obdobje« je koledarsko leto, razen za prvo poročanje, ki je lahko krajše;  

8. »subvencija« je razlika med potrjeno in zaračunano ceno, ki bremeni proračun občine; 

9. »poslovno potrebna osnovna sredstva« so osnovna sredstva izvajalca javne službe, potrebna za 

opravljanje storitev javne službe; 

10. »neposredni stroški materiala in storitev, neposredni stroški dela, drugi neposredni stroški, 

splošni nabavno-prodajni stroški in splošni upravni stroški« so stroški v skladu z računovodskimi 

standardi; 

11. »donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva« je donos izvajalca, ki ne sme presegati 

pet odstotkov od nabavne vrednosti osnovnih sredstev, ki so neobhodno potrebna za opravljanje 

storitev javne službe. 

 

 



3. člen 
 (oblikovanje cene) 

 

(1) Ceno storitve javne službe (v nadaljnjem besedilu: cena) za območje občine predlaga izvajalec 

javne službe z elaboratom o ceni storitve javne službe (v nadaljnjem besedilu: elaborat), ki ga, skupaj 

s predlogom cene predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. 

 

(2) Če imajo občine skupnega izvajalca javne službe in se ne dogovorijo ter določijo enotne cene za 

opravljanje storitev javne službe, lahko vsaka občina ločeno določi ceno storitve javne službe. 

 

(3) Prihodki in odhodki javne službe se evidentirajo v skladu z računovodskimi standardi. 

 

(4) Občina potrjeno ceno in morebitno subvencijo objavi v katalogu informacij javnega značaja. 

 

(5) Izvajalec mora oblikovati in objaviti cenik s potrjeno ceno, znižano za morebitno subvencijo na 

svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način.  

 

(6)  Storitve, ki se izvajajo, se na računu prikažejo v skladu s prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe. 

 

 

4. člen 

 (razdelitev posrednih stroškov) 

 

 (1) Če izvajalec poleg javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, mora zagotoviti ločeno 

računovodsko spremljanje 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. 

 

 (2) 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. 

 

 

5. člen 

 (izhodišča za oblikovanje cene) 

 

(1) 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. 

 

(2) Pri oblikovanju predračunske cene se upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev, 

načrtovani stroški in predvideni prihodki izvajalca za prihodnje obdobje. 

 

(3) Za namen oblikovanja cene občina določi: 

- obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev, ki se uporabljajo za opravljanje javne službe in 

število zaposlenih, potrebnih za nemoteno izvajanje javne službe; 

- največji donos na vložena poslovno potrebna sredstva za izvajanje javne službe. 
 

(4) Pri določitvi števila posebnih vozil za prevoz pokojnikov in števila hladilnih prostorov iz prejšnjega 

odstavka, ter števila zaposlenih, potrebnih za nemoteno izvajanje storitev 24-urne dežurne službe, 

občina upošteva 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. 

 



(5) Izhodišča za oblikovanje cene so podlaga za pripravo elaborata. 

 

 

6. člen 

 (sestava cene) 

 

 (1) Med stroške opravljanja storitve javne službe se lahko vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati 

z opravljanjem storitev javne službe in vključujejo naslednje skupine: 

- neposredne proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, dela in druge 

neposredne stroške; 

- posredne proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije, storitev, dela in 

druge posredne stroške; 

- splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno 

potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela in druge splošno nabavno-prodajne stroške; 

- splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih 

osnovnih sredstev, storitev in dela; 

- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe; 

- druge poslovne odhodke in 

- donos iz 12. točke 2. člena te uredbe. 
 

(2) Pri vsaki skupini stroškov iz prejšnjega odstavka tega člena se pri izračunu cene ločeno prikažejo 

vsi stroški, ki presegajo deset odstotkov te skupine stroškov. 

 

(3) Globe, reprezentanca, sponzorstva in donacije, ki jih plača izvajalec javne službe, niso upravičeni 

kalkulativni element cene storitev javne službe. 

 

 

7. člen 

(predračunska cena) 

 

(1) Znotraj javne službe se ločeno oblikuje cena storitev javne službe, brez prevoza na obdukcijo in 

cena storitev, povezanih s prevozom na obdukcijo. 

 

(2) Predračunska cena javnih storitev, povezanih s prevozom na obdukcije se oblikuje glede na 

stroške prevoza in stroške dela, ki so  neposredno povezani s posameznim prevozom na obdukcijo. 

 

(3) Predračunska cena se v delu, ki se nanaša na stroške prevoza oblikuje na kilometer opravljenega 

prevoza in naročniku obračuna največ do višine davčno priznanih stroškov kilometrine. V delu, ki se 

nanaša na stroške dela ekipe za prevoz na obdukcijo, se predračunska cena oblikuje na uro 

porabljenega časa in obračuna v višini stroškov dela, ki se obračunajo največ do višine, ki jo je 

izvajalec javne službe dolžan plačati zaposlenim in izhajajo iz državnih predpisov in zavezujočih 

kolektivnih pogodb. 

 

(4) Izvajalec javne službe mora voditi evidenco o prevoženih kilometrih ter porabljenem času za 

posamezni prevoz na obdukcijo ter ločeno voditi prihodke, pridobljene iz naslova opravljenih prevozov 

na obdukcijo. 

 

(5) Prihodki iz naslova storitev, povezanih s prevozi na obdukcijo znižujejo stroške izvajanja 24-urne 

dežurne službe brez prevoza na obdukcijo. 

 

(6) Predračunska cena storitev javne službe, brez prevoza na obdukcijo, se oblikuje na pokojnika in 

izračuna tako, da se predračunski stroški izvajanja javne službe zmanjšajo za predračunske prihodke 

iz naslova storitev, povezanih s prevozom na obdukcijo. 



8. člen 

(obračun opravljanja storitev javne službe in poračun) 

 

(1) Cena storitev javne službe se obračuna na podlagi opravljene storitev javne službe. Izvajalec 

najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko količino in stroške opravljenih storitev ter izračuna obračunsko 

ceno storitev javne službe. 

 

(2) Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno 

opravljenih storitev. 

 

(3) Ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih 

storitev v preteklem obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za 

naslednje obdobje. 

 

 

9. člen 
 (elaborat) 

 

Elaborat vsebuje: 

- predračunsko in obračunsko količino opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko 

obdobje in pojasnilo odmikov, 

- predračunske in obračunske stroške izvajanja storitev javne službe za preteklo obračunsko 

obdobje in pojasnilo odmikov, 

- izračun obračunske cene in pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske cene in 

potrjene cene storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje, 

- predračunsko količino opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje, 

- predračunske stroške izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje, 

- količinski in vrednosti obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne 

službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, 

- prikaz razdelitve splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, 

- prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem prevozov na in z obdukcije za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje; 

- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko 

obdobje, 

- število zaposlenih in število zunanjih izvajalcev za izvajanje storitev javne službe za preteklo in 

prihodnje obračunsko obdobje, 

- izračun predračunske cene storitev javne službe 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 GJS, razdeljen na izkaze poslovnega izida za posamezne 

gospodarske javne službe in za druge dejavnosti ter 

- druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32 ali na zahtevo občine. 
 

 

10. člen 
      (poročanje) 

 

(1) Izvajalec mora ob vsaki spremembi cene posredovati Obvestilo o spremembi cen storitev 24- urne 

dežurne službe ministrstvu pristojnemu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na 

obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. 
 

(2) Izvajalec javne službe mora ministrstvu enkrat letno, najpozneje do 31. marca tekočega leta za 

preteklo leto, poslati ministrstvu Poročilo, ki vsebuje podatke: 



- o obračunski, potrjeni in zaračunani ceni storitve javne službe, 

- o višini subvencije za izvajanje javne službe in 

- elaborat iz 9. člena te uredbe. 
 

(3) Ministrstvo od izvajalca zahteva dopolnitev Poročila, če ugotovi, da ni izdelano v skladu s tem 

členom. 

 

(4) Če izvajalec ministrstvu zahtevane dopolnitve ne pošlje v roku 30 dni od prejema zahteve, se šteje, 

da Poročilo ni bilo poslano. 

 

 

11. člen 
 (nadzor) 

 

(1) Občinska inšpekcija izvaja nadzor nad izvajanjem javne službe na območju občine. 

 

(2) Nadzor nad zaračunavanjem cen uporabnikom opravlja Tržni inšpektorat Republike Slovenije. 

 

 

12. člen 
 (prekrški) 

 

(1) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ne zaračunava 

cene v skladu z objavljenim cenikom iz četrtega odstavka 3. člena te uredbe ali zaračunava ceno brez 

oblikovanega cenika. 

 

(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ne oblikuje ali 

ne objavi cenika v skladu s petim odstavkom 3. člena te uredbe. 

 

(3) Z globo od 500 do 800 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka 

kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca javne službe. 

 

(4) Z globo od 200 do 400 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ne posreduje 

Poročila o spremembi cen storitev 24-urne dežurne službe ali letnega poročila iz 10. člena te uredbe.   

 

(5) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi 

odgovorna oseba izvajalca javne službe. 

 

 

13. člen 
 (prehodne in končne določbe) 

 

(1) Če izvajalec javne službe še ni izbran, lahko ceno predlaga ponudnik storitev javne službe, pri 

čemer elaborat iz 9. člena te uredbe vsebuje le sestavine, ki se nanašajo na prihodnje obdobje. 

 

(2) Prvo Poročilo iz drugega odstavka 10. člena te uredbe mora izvajalec javne službe poslati 

ministrstvu najpozneje do 31. avgusta 2018 za leto 2017.  
 

 

14.  člen 

(začetek veljavnosti) 

 

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 



Št.: 007-65/2017 

Ljubljana,  

EVA 2017-2130-0001 

 

 

 

 

 

Vlada Republike Slovenije 

dr. Miro Cerar  

P R E D S E D N I K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 1 

 

 

Obvestilo o spremembi cen storitev 24- urne dežurne službe 
 

 

 

Firma in sedež podjetja oziroma s.p.: 

 

 

 

Območje izvajanja javne službe: 

 

 

 

 

 

Cena storitve 

javne službe 
Obračunska 

enota 

Obračunana 

cena* 
Potrjena cena* Zaračunana cena** 

 

Cena storitve 

brez prevoza 

na obdukcijo 

pokojnik    

 

 

Cena storitve 

prevoza na 

obdukcijo 

kilometer 

 
   

ura porabljenega 

časa 
   

*cena brez DDV 

** cena z DDV 

 

Subvencija občine:………………………………………………………………………………………………... 

 
       Datum začetka uporabe nove cene: …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Kontaktni podatki: 

 

Ime in priimek……………………………………………………………………………………………………… 

Telefon…………………………………………………………………………………………………………….. 

Elektronski naslov………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Kraj in datum: 

 

 


