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Številka: 007-65/2017 
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EVA 2017-2130-0001 

 

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Gp.gs@gov.si 

 

ZADEVA: Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne deţurne sluţbe - predlog za 

obravnavo 

1. Predlog sklepov vlade:  

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

Republike Slovenije, št. 62/16) je Vlada Republike Slovenije na ........... seji dne .......... pod točko ....... 

sprejela naslednji sklep: 

 

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne 
dežurne službe in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

      Mag. Lilijana Kozlovič       

     generalna sekretarka 

 

Priloge: 

 besedilo sklepa 

 obrazložitev 

 

Sklep prejmejo: 

 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 Ministrstvo za javno upravo 

 Ministrstvo za finance 

 Ministrstvo za zdravje 

 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo 

 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije 

 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje 

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v drţavnem 

zboru z obrazloţitvijo razlogov: 

/ 

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: 

 Franc Stanonik, v.d. generalnega direktorja DNT, MGRT 

 Breda Goršek, sekretarka, vodja sektorja za storitve in proizvode p.p., MGRT 

 Marjeta Petrač, sekretarka, MGRT 

 Tanja Bajec, sekretarka, MGRT 

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:/ 

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu drţavnega zbora:/ 

5. Kratek povzetek gradiva:/ 

6. Presoja posledic za: 

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in NE 
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naslednjih treh letih 

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije 
NE 

c) administrativne posledice NE 

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij 
NE 

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE 

e) socialno področje NE 

f) dokumente razvojnega načrtovanja: 

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja 

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna 

 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij 

NE 

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:  / 

 

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: 

Gradivo ne bo imelo finančnih posledic za državni proračun in za druga javno-finančna sredstva. 

8. Predstavitev sodelovanja z zdruţenji občin: 

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: 

- pristojnosti občin, 

- delovanje občin, 

- financiranje občin. 

DA 

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:  

 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA 

 Združenju občin Slovenije ZOS: DA 

 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA 

 

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: 

 v celoti, 

 večinoma, 

 delno, 

 niso bili upoštevani. 

 

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.  

9. Predstavitev sodelovanja javnosti: 

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:  NE 

Gradivo ni bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja, saj v skladu z 11. točko prvega 

odstavka 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03) ni 

potrebe, da se gradivo predhodno javno objavi. 

(Če je odgovor DA, navedite: 

Datum objave: ……… 

V razpravo so bili vključeni:  

 nevladne organizacije,  

 predstavniki zainteresirane javnosti, 

 predstavniki strokovne javnosti. 

 . 

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni 

subjekti, ne navajajte): 

Upoštevani so bili: 

 v celoti, 

 večinoma, 

 delno, 



 

 

 
 

 

 niso bili upoštevani. 

 

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:  

 

Poročilo je bilo dano …………….. 

 

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 

predpisa.) 

 

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti: 
/ 

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: / 

 

 

           Zdravko Počivalšek 

           minister 



              VLADA  

REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

 

 

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

62/16) je Vlada Republike Slovenije na ........... seji dne .......... pod točko ....... sprejela naslednji 

  

 

 

 

SKLEP: 

 

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne 
službe in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

 

    

                                                        

 
 

Mag. Lilijana Kozlovič 

generalna sekretarka 

 

 

 

 

 

 

Št.: 354-2/2017- 

Ljubljana, dne  
EVA 2017-2130-0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prejmejo: 

 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije 

 Urad Vlade RS za komuniciranje 

 

 

 

 

 

 

 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 Ministrstvo za javno upravo 

 Ministrstvo za finance 

 Ministrstvo za zdravje 

 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo 



                                                                                                                            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 DEŢURNE SLUŢBE 

 

 

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. »storitev javne službe« je 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; 

3. »zavezanec za plačilo storitve javne službe« je fizična ali pravna oseba, ki je naročnik storitve javne 

službe v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost , in na njegovi podlagi 

izdanimi predpisi; 

4. »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; 

5. »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; 

6. »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;  

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

zmanjšana za morebitno subvencijo, ki jo za storitev javne službe plača zavezanec za plačilo storitve 

javne službe; 

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 vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje storitev 

javne službe. 

 

3. člen 

 (oblikovanje cene) 

 



(1) Storitev javne službe vključuje stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške 

izvajalca, potrebne za izvajanje te službe. 

 

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

službe z elaboratom o oblikovanju cene storitve javne službe (v nadaljnjem besedilu: elaborat) in jo 

predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.  

 

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

elaborat vsebuje le sestavine, ki se nanašajo na prihodnje obdobje.  

 

(4) Cena se obračuna na podlagi opravljenih storitev izvajalca javne službe.  

 

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

 

(6) Občina potrjeno ceno in morebitno subvencijo objavi v katalogu informacij javnega značaja, izvajalec 

pa objavi cenik s potrjeno ceno, znižano za morebitno subvencijo na svojih spletnih straneh ter na 

krajevno običajen način.  

 

4. 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 cene se upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in 

predvideni prihodki izvajalca za prihodnje obdobje. 

 

(3) Za namen oblikovanja cene občina določi: 

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

službe in 

- 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, občina upošteva število umrlih na mesec na območju občine. 

 

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

 

5. člen 

 (sestava cene) 

 

(1) Cena se obračuna v dveh delih, in sicer kot cena za prevoz na kilometer in cena za hladilni prostor na 

dan.  

 

(2) Cena je sestavljena iz stroškov poslovno potrebnih osnovnih sredstev in stroškov opravljanja storitev 

javne službe. 

 

(3) Stroški poslovno potrebnih osnovnih sredstev vključujejo: 

- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki se uporabljajo za opravljanje javne 

službe; 

- stroške zavarovanja osnovnih sredstev in naprav iz prejšnje alineje.  

 

(4) 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 stroške materiala in storitev, 

- neposredne stroške dela, 



- druge neposredne stroške, 

- splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno 

potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 

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

osnovnih sredstev, storitev in dela, 

- 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 11. točke 2. člena te uredbe. 

 

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

kalkulativni element cene storitev javne službe. 

 

6. člen 

 (elaborat) 

 

Elaborat vsebuje: 

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

obdobje, 

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

- 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, 

- 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,  

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

obdobje, 

- število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,  

- izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in 

- druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35.  

 

7. člen 

 (razdelitev splošnih stroškov) 

 

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

spremljanje stroškov javnega in tržnega dela dejavnosti, ki jo opravlja. 

 

(2) Splošni stroški in prihodki se na javni in tržni del dejavnosti razdelijo po sodilih, ki jih sprejme pristojni 

organ, ki potrjuje poslovni načrt izvajalca. 

 

8. člen 

      (poročanje) 

 

(1) Izvajalec mora ob vsaki spremembi cene posredovati poročilo 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, najpozneje do 31.  marca 2018 za leto 2017 poslati prvo 

poročilo, ki vsebuje podatke: 

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

- o višini subvencije, ki se nanaša na ceno izvajanja javne službe, in 

- elaborat iz 6. 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. 

 

9. člen 

 (nadzor) 

 

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

 

(2) Nadzor nad zaračunavanjem cen uporabnikom opravljajo tržni inšpektorji. 

 

10.  člen 

 (prekrški) 

 

(1) Z globo od 3.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ne zaračunava 

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

oblikovanega cenika. 

 

(2) Z globo od 400 do 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če ne oblikuje ali ne 

objavi cenika v skladu s šestim odstavkom 3. člena te uredbe. 

 

(3) Z globo od 300 do 500 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 

iz 8. člena te uredbe.   

 

11.  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 

 

 

POROČILO  
 

 

 

Firma in sedeţ podjetja  oziroma s.p.: 

 

 

 

Območje izvajanja javne sluţbe: 

 

 

 

 

 

Storitev 
Obračunana 

cena* 
Potrjena cena* Zaračunana cena** 

Prevoz (v km)    

Hladilni prostor 

(na dan) 
   

*cena brez DDV 

** cena z DDV 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktni podatki: 

 

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

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

Elektronski naslov……………………………………………………………………………………………………..  

 

 

Kraj in datum: 

 

 

 



Jedro gradiva 2 

OBRAZLOŢITEV 

 

 

I. UVOD 

 

1. Pravna podlaga:  

 
Tretji odstavek 8. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16). 

 

2. Rok za izdajo predpisa, ki ga je določil zakon.  

 

Rok za izdajo predpisa, ki ga je določil zakon, je 15. april 2017. 

 

3. Splošna obrazloţitev v zvezi s predlogom predpisa, če je potrebna.  

 

V skladu z ZPPDej je zagotavljanje 24-urne dežurne službe obvezna občinska gospodarska 

javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. S predlogom 

uredbe je predpisana metodologija za oblikovanje cen storitev 24-urne dežurne službe, način 

izvajanja te službe pa občina predpiše z odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje v 

okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.  

 

4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu zakona. 

/ 

 
5. Izjava o skladnosti predloga predpisa s pravnimi akti Evropske unije in korelacijska tabela, 

če gre za prenos direktive. 

/ 

 
II. VSEBINSKA OBRAZLOŢITEV PREDLAGANIH REŠITEV  

 

24-urna dežurna služba je občinska gospodarska javna služba, saj se mora zaradi zagotavljanja 

človekovih ustavnih pravic, predvsem dostojanstva in pietete do pokojnih, opravljati nemoteno. Gre za 

prevoze pokojnika znotraj lokalne skupnosti, in sicer od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca 

javne službe. Če je potrebna obdukcija pokojnika, odvzem organov oziroma drugi postopki na 

pokojniku, opravlja tudi prevoz od kraja smrti do zdravstvenega zavoda in nato do hladilnih prostorov 

izvajalca te službe. Obsega tudi uporabo hladilnih prostorov.   

 

Pri oblikovanju cene storitve 24-urne dežurne službe (v nadaljnjem besedilu: cena) se upoštevajo 

standardi in normativi ter ukrepi za opravljanje storitev javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in 

občinski predpisi za javno službo. Cena vsebuje stroške prevozov, hladilnih prostorov ter druge 

splošne stroške izvajalca, ki so potrebna za izvajanje te službe. Obračuna se v dveh delih, in sicer kot 

cena za prevoz na kilometer in cena za hladilni prostor na dan. 

 

Ceno za območje občine predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen storitev 

javne službe in jo predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu.  

 

Izvajalec javne službe mora najpozneje do 31. marca 2018 za preteklo leto ministrstvu, pristojnemu za 

gospodarstvo, poslati poročilo, ki vsebuje podatke o obračunski, potrjeni in zaračunani ceni storitve 

javne službe in o višini subvencije, ki se nanaša na ceno izvajanja javne službe. Poročilo mora 

izvajalec poslati na obrazcu, določenem v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. Izvajalec je dolžan 

posredovati poročilo na predpisanem obrazcu ob vsaki spremembi cene. 

 

Nadzor nad zaračunavanjem cen uporabnikom opravljajo tržni inšpektorji, občinska inšpekcija pa 

izvaja nadzor nad izvajanjem javne službe na območju občine.   


