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1. UVOD 
 

Elaborat o oblikovanju cen 24-urne dežurne službe je izdelan na naslednjih zakonskih podlagah: 

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16, v nadaljevanju: ZPPDej), 

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18, v 

nadaljevanju: uredba), 

- Odlok o pokopališkem redu v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/20), v nadaljevanju: 

odlok). 

Zgoraj navedeni predpisi določajo, da je 24-urna dežurna služba obvezna gospodarska javna služba, 

ki se izvaja v eni izmed oblik, določenih v ZGJS. 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja 

smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije 

pokojnika, odvzema organov ali drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov 

izvajalca javne službe, vključno z uporabo le teh. Vlada Republike Slovenije je z uredbo določila 

metodologijo za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe. 

Skladno z odlokom je izvajalec javne službe na celotnem območju občine Logatec Javno podjetje 

Komunalno podjetje Logatec d.o.o. (v nadaljevanju: družba). 

Elaborat o oblikovanju cene storitev je pripravljen na podlagi določil uredbe, pri čemer so 

upoštevani standardi in normativi ter ukrepi za opravljanje storitev javne službe. 

Predračunsko obdobje za katerega se pripravlja elaborat je koledarsko leto 2021. Cene bodo veljale 

od 01.01.2021 dalje. Razlika med predračunskimi in dejansko realiziranimi prihodki in stroški v letu 

2021 se bo skladno z metodologijo poračunala pri pripravi predračunske cene 24-urne dežurne 

službe za naslednje obdobje (leto 2022). 

Izvajalec javne službe poleg javne službe opravlja tudi upravljanje pokopališč in tržno dejavnost, 

zato zagotavlja ločeno računovodsko spremljanje javne službe in drugih dejavnosti tako, da ima za 

gospodarsko javno službo oblikovano svoje poslovnoizidno mesto, za katero se ugotavljajo 

prihodki ter na njem nastali in njemu prisojeni stroški. 

Elaborat se nanaša na ceno storitve, ki je izražena v enotnem znesku na pokojnika in velja za vse 

umrle na območju Občine Logatec. 

 

2. VSEBINE ELABORATA 

Skladno s prehodnimi določbami uredbe prvi elaborat vsebuje sestavine, ki se nanašajo na 

prihodnje obračunsko obdobje. Pri oblikovanju predračunske cene se upoštevajo načrtovane 

količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje. 

2.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje in pojasnilo razlik 

Storitev 24-urne dežurne službe se na način kot je opredeljen v ZPPDej in podzakonskih predpisih, 

v preteklem obračunskem obdobju ni izvajala. Gre za prvi elaborat. 
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2.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje in pojasnilo razlik 

Storitev 24-urne dežurne službe se na način kot je opredeljen v ZPPDej in podzakonskih predpisih, 

v preteklem obračunskem obdobju ni izvajala. Gre za prvi elaborat. 

2.3. Izračun obračunske cene in pojasnila razlik med obračunsko in predračunsko ceno ter 

potrjeno ceno za preteklo obračunsko obdobje 

Storitev 24-urne dežurne službe se na način kot je opredeljen v ZPPDej in podzakonskih predpisih, 

v preteklem obračunskem obdobju ni izvajala. Gre za prvi elaborat. 

2.4. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje 

Leto 2016 2017 2018 2019 
do avgusta 

2020 
ocena 2021 

Št. 
pokojnikov 

51 57 46 55 53 66 

 

V občini Logatec je v letu 2019 umrlo 55 pokojnikov, za katere je bila opravljena storitev prevoza, ki 

ustreza opredelitvi 24-urne dežurne službe po ZPPDej, v letu 2020 (do konca avgusta 2020) pa 53 

pokojnikov. Ocenjena predračunska količina za prihodnje obračunsko obdobje znaša 66 

pokojnikov. Na število umrlih in s tem število prevozov vplivajo različni dejavniki, med drugim 

velikost območja in poseljenost (št. prebivalcev v Občini Logatec avgusta 2020 je 14.090), pa tudi 

dejstvo, da ima dva zavoda, ki sta namenjena varstvu starejših občanov.  

2.5. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 

Predračunski upravičeni stroški izvajanja storitev javne službe za leto 2021 znašajo 16.078,99 EUR 

(brez DDV). Izračunani so na podlagi ocenjenih količin posameznih aktivnosti, potrebnih za izvedbo 

storitev 24-urne dežurne službe.  

Pri izračunu stroškov smo upoštevali naslednje predpostavke: 

✓ Povprečna razdalja, ki jo opravi pogrebno vozilo na prevoz s kraja smrti znaša 30 km. 

✓ Povprečna razdalja, ki jo opravi pogrebno vozilo na prevoz na obdukcijo znaša 90 km. 

✓ Povprečen porabljen čas voznika in spremljevalca na prevoz s kraja smrti znaša 2 uri. 

✓ Povprečen porabljen čas voznika in spremljevalca na prevoz na obdukcijo znaša 4 ur. 

✓ Stroški materiala vključujejo stroške materiala za delo s pokojnikom (vrečo za pokojnika, 
zaščitne rokavice ter zaščitna delovna oblačila oziroma uniforme in obutev za zaposlene). 
Družba zagotavlja ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki 
pri ravnanju s pokojniki. Med stroški materiala so izkazani tudi stroški električne energije in 
pogonskega goriva, stroški pomožnega materiala, stroški nadomestnih delov za osnovna 
sredstva in materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev. 

✓ Stroški storitev vključujejo stroške vzdrževanja, registracije in zavarovanja vozila, stroške 

najema hladilnega pokrova ter druge opreme, stroške zdravniških pregledov in 

zagotavljanja varstva pri delu zaposlenih. Stroški storitev vključujejo tudi usposabljanja in 

izobraževanja zaposlenih, čiščenje delovnih oblačil in drugih storitev. 

✓ Stroški amortizacije so ocenjeni za poslovno potrebna osnovna sredstva, ki so prikazana v 

točki 2.6. V stroške 24-urne dežurne službe je vključen en dan hrambe pokojnika v hladilnici. 
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Vsak nadaljnji dan hrambe se obračuna stranki po dejanskih dnevih, skladno z veljavnim 

cenikom izvajalca. Vsak nadaljnji dan hrambe se obračuna stranki po dejanskih dnevih, 

skladno z veljavnim cenikom izvajalca.  

✓ Pri oceni stroškov dela so upoštevane zahteve veljavne podjetniške kolektivne pogodbe 

oziroma kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti.  

✓ V primeru neplačila opravljenih storitev bo potrebna sodna izterjava in oblikovanje 

popravka vrednosti terjatev, zato so tudi ti odhodki upoštevani v oceni upravičenih 

stroškov 24-urne dežurne službe. 

✓ Globe, reprezentanca, sponzorstva in donacije, ki jih plača izvajalec javne službe, po uredbi 

niso upravičeni del za izračun cene storitev javne službe, zato med stroški niso zajete. 

✓ Podrobno so stroški po vrstah, ki jih predpisuje uredba, prikazani v naslednji tabeli. 

Zaporedna 
št.  Postavka 

Predračunski stroški 
(EUR brez DDV) 

1. NEPOSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 14.194,94 

1.1. Neposredni stroški materiala 4.933,50 

1.1.1. Stroški energije - elektrika 437,50 

1.1.2. Stroški energije - gorivo 2.790,00 

1.1.3. 
Drugi stroški materiala( vreče, zašč. sredstva, nadomestni deli za 
osnovna sredstva) 1.706,00 

1.2. Neposredni stroški storitev 1.596,09 
1.2.1. Stroški intelektualnih in osebnih storitev 199,40 

1.2.2. Stroški najemnin (najem hladilnega pokrova) 918,72 

1.2.3. Stroški vzdrževanja poslovno potrebnih osnovnih sredstev 327,97 

1.2.4. Drugi stroški storitev 150,00 

1.3. Neposredni stroški dela (voznik in spremljevalec) 6.660,00 

1.4. Drugi neposredni stroški (amortizacija) 1.005,35 

2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI  33,08 

2.1. Posredni stroški materiala 12,20 

2.2. Posredni stroški amortizacije 20,88 

2.3. Posredni stroški storitev 0,00 

2.4. Posredni stroški dela 0,00 

2.5. Drugi posredni proizvajalni stroški 0,00 

3. SPLOŠNI NABAVNO – PRODAJNI STROŠKI 212,71 

3.1. Stroški materiala 15,01 

3.2. Stroški amortizacije 6,06 

3.3. Stroški storitev 57,37 

3.4. Stroški dela 132,99 

3.5. Drugi splošno nabavno – prodajni stroški 1,29 

4. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 496,33 

4.1. Stroški materiala 35,02 

4.2. Stroški amortizacije 14,13 

4.3. Stroški storitev 133,86 

4.4. Stroški dela 310,31 

4.5. Drugi splošno upravni stroški 3,00 

5. Obresti zaradi financiranja  0,00 

6. Drugi poslovni odhodki 0,00 

7. Donos na vložena osnovna sredstva (3 %) 1.141,93 

SKUPAJ PREDRAČUNSKI STROŠKI 24 URNE DEŽURNE SLUŽBE 16.078,99 
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2.6. Količinski in vrednostni obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje 

storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

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

opravljanje storitev javne službe. 

Družba skladno s pogoji za opravljanje pogrebne dejavnosti razpolaga s potrebnimi sredstvi za 

izvajanje 24-urne dežurne službe, in sicer ima: 

- 1 specialno pogrebno vozilo za prevoz pokojnikov,  

- 1 transportno krsto, 

- 1 transportni voziček, 

- 1 transportno zložljivo nosilo s kolesi z vrečo za transportno zložljivo nosilo, 

- hladilni pokrov za hranjenje pokojnikov (imamo v najemu, zato kasneje ni prikazan v točki 

2.8.. 

2.7. Prikaz razdelitve splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

✓ Gre za prvi elaborat, zato ni podatkov za preteklo obračunsko obdobje. 

✓ Prihodnje obračunsko obdobje 

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov na posamezno dejavnost je delež efektivnih ur. 

Podrobnejši opis sodil za razdelitev splošnih stroškov  je prikazan v točki 2.12.. Z datumom 

uveljavitve cene storitve 24 urne dežurne službe bodo  natančno evidentirane dejansko opravljene 

ure v sklopu 24 urne dežurne službe. Slednje pomeni, da bo že za prvo polletje 2021 dejansko znan 

delež (v %) splošnih stroškov, ki se bodo porazdelili na 24 urno dežurno službo. V spodnji tabeli pa 

je prikazana ocena splošnih stroškov (vključeni so splošni proizvajalni, splošno upravno nabavni 

stroški) za leto 2021. 

VRSTA SPLOŠNEGA STROŠKA ocenjena vrednost za leto 2021 (v EUR brez DDV) 

splošni stroški materiala 62,23 

splošni stroški storitev 191,23 

splošni stroški amortizacije 41,07 

splošni stroški dela 443,3 

drugi splošni stroški 4,29 

SKUPAJ 742,12 
 

 

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 

✓ Število prevozov na obdukcijo po posameznih preteklih obdobjih: 

Leto 2016 2017 2018 2019 do avgusta 2020 

Št. prevozov na 
obdukcijo 5 8 9 14 7 

Povprečna 
vrednost/prevoz 

(v EUR brez DDV) 
232,96 214,61 242,29 273,49 242,25 
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Za preteklo obdobje 5ih let povprečni prihodki na posamezen prevoz na obdukcijo znašajo 241,12 

EUR (brez DDV).  

✓ Prihodnje obračunsko obdobje 

Ocenili smo povprečno vrednost prevoza na obdukcijo (brez DDV) za prihodnje obračunsko 

obdobje, pri čemer smo upoštevali povprečno vrednost prevoza v zadnjih 5ih preteklih obdobij. 

Povprečna predračunska vrednost enega prevoza na obdukcijo znaša 241,12 EUR. Na območju 

občine Logatec je bilo v letu 2020  (do avgusta 2020) 7 prevozov na obdukcijo, za leto 2021 se 

načrtuje 9 prevozov.  

Predračunski prihodki iz naslova prevozov na obdukcijo torej znašajo 2.170,08 EUR. Storitve 

prevoza pokojnikov na obdukcijo bo tudi v prihodnje (skladno z zakonodajo) krila Občina 

Logatec. 

2.9. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje 

✓ Gre za prvi elaborat, zato ni podatkov za preteklo obračunsko obdobje. 

✓ Prihodnje obračunsko obdobje 

Nabavna vrednost vloženih poslovno potrebnih osnovnih sredstev znaša 38.064,36 EUR (brez 

DDV). V kalkulaciji lastne cene za 24 urno dežurno službo pa je upoštevan donos v višini 3 %.  

Naziv OS Nabavna vrednost (v EUR brez DDV) 

Pogrebno vozilo 36.065,57 

Transportna krsta 757,10 

Transportni voziček 204,17 

Transportno zložljivo nosilo s kolesi z 
vrečo 

1.037,22 

SKUPAJ 38.064,36 

3 % donos  1.141,93 

 

2.10. Število zaposlenih in zunanjih izvajalcev za izvajanje storitev javne službe za preteklo in 

prihodnje obračunsko obdobje 

✓ Gre za prvi elaborat, zato ni podatkov za preteklo obračunsko obdobje.  

✓ V letu 2021 bosta pri izvajanju 24-urne dežurne službe sodelovala dva delavca na pokopališki 

in pogrebni dejavnosti. Pri vsakem prevozu pokojnika sodelujeta dve osebi. Zunanjih 

izvajalcev za izvajanje 24-urne dežurne službe družba ne načrtuje. 

2.11. Izračun predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje 

Predračunska cena 24-urne dežurne službe za prihodnje obračunsko obdobje znaša 210,74 EUR 

(brez DDV). Cena je skladno z uredbo izračunana tako, da so od vseh upravičenih stroškov 

(prikazanih v točki 2.5) odšteti ocenjeni prihodki iz naslova prevoza na obdukcijo (prikazani v točki 

2.8), nato pa razdeljeni na predvideno število pokojnikov (prikazano v točki 2.4). 
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 v EUR brez DDV 

Predračunski stroški 24 urne dežurne službe 16.078,99 

Prihodki iz naslova prevozov na obdukcijo 2.170,08 

Zmanjšani predračunski stroški 24 urne dežurne službe 13.908,91 

Predračunsko število pokojnikov 66 

PREDRAČUNSKA CENA 24 URNE DEŽURNE SLUŽBE (v EUR/pokojnika) 210,74 
 

2.12. Prikaz sodil za razporejanje prihodkov in odhodkov na posamezne gospodarske javne 

službe in druge dejavnosti  

Vsi stroški in prihodki se obvezno knjižijo po stroškovnih mestih. Šifrant stroškovnih mest je 

štirimesten. Prvo mesto v šifrantu določa dejavnost, drugo mesto pove, ali gre za gospodarsko 

javno službo, posebno storitev ali drugo (tržno) dejavnost, tretje in četrto mesto pa je rezervirano 

za podrobnejšo opredelitev vrste storitve. 

Večina prihodkov je neposrednih, kar pomeni, da je izvirno mogoče ugotavljati, na katere dejavnosti 

se nanašajo. Taki prihodki se že na podlagi nalogov za fakturiranje knjižijo neposredno na 

posamezno dejavnost. Pri poslovanju podjetja pa nastaja tudi nekaj t. i. posrednih ali splošnih 

prihodkov (zlasti finančni in drugi prihodki). Ti se najprej pripišejo ustreznemu splošnemu 

stroškovnemu mestu, s tega splošnega stroškovnega mesta pa se nato razdelijo na temeljne 

dejavnosti. 

Tudi za večino stroškov velja, da jih je mogoče neposredno na podlagi knjigovodske listine 

(likvidiranega računa za material in storitve, zbirnika izdaje materiala iz skladišča, delovnega naloga 

in obračuna plač po delovnem listu, ipd.) knjižiti na tisto dejavnost, na katero se taki stroški 

nanašajo. Vsi taki stroški, ki so razporejeni na temeljna stroškovna mesta že ob knjiženju na konte 

razreda 4 in 7 imajo torej značaj neposrednih stroškov. 

1. Ključ za razporeditev splošnih stroškov, odhodkov  in prihodkov  posamezne dejavnosti 

Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije ni mogoče ob knjiženju razporediti na 

posamezno stroškovno mesto oz. stroškovni nosilec znotraj posamezne dejavnosti imajo značaj 

splošnih stroškov dejavnosti in se knjižijo na splošno stroškovno mesto dejavnosti. Na posamezno 

stroškovno mesto oz. stroškovni nosilec znotraj dejavnosti se razporedijo po deležu efektivnih ur 

(opravljene ure in nadure), opravljenih na posameznem stroškovnem mestu oz. stroškovnem 

nosilcu v okviru dejavnosti.  

2. Ključ za razporeditev splošnih stroškov, odhodkov  in prihodkov stroškovnih mest skupnega 

pomena 

V podjetju so vzpostavljena naslednja splošna stroškovna mesta: uprava, prodaja in obračun 

komunalnih storitev. Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije ni mogoče ob knjiženju 

razporediti na temeljne dejavnosti javnih služb in tržnih dejavnosti podjetja imajo značaj splošnih 

stroškov in se najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta podjetja.  

Splošni stroški dejavnosti se na posamezno stroškovno mesto oziroma stroškovni nosilec znotraj 

dejavnosti in splošni stroški podjetja na posamezne dejavnosti razporedijo po deležu efektivnih ur 

(opravljene ure in nadure) opravljenih v okviru posamezne dejavnosti. Ta ključ se uporablja tudi za 

razporeditev prihodkov na splošnih stroškovnih mestih podjetja. 
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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 

V prilogi 1 je prikaza izkaz poslovnega izida podjetja za leto 2019. V prilogi 2 pa je prikazan izkaz 

poslovnega izida za pokopališko in pogrebno dejavnost za leto 2019. Poslovni izidi niso skladni z 

zahtevami uredbe o metodologiji oblikovanja cene 24 urne dežurne službe, ker je bil odlok o 

pokopališkem redu v občini Logatec sprejet šele maja 2020, ki v II. poglavju navaja način 

zagotavljanja 24 urne dežurne službe.   

2.14. Druga razkritja na podlagi slovenskega računovodskega standarda 32 ali na zahtevo 

občine 

Na podlagi SRS 32 in na podlagi zahteve občine ni drugih razkritij, ki bi jih moral vsebovati elaborat 

o 24-urni dežurni službi. 
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Priloga 1: IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PODJETJA ZA LETO 2019 
 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA NA RAVNI PODJETJA za leto 2019 Podjetje skupaj  Gospodarske javne službe 
Druge storitve - 

TRŽNA DEJAVNOST  

 
  760 ČISTI POSLOVNI PRIHODKI OD PRODAJE 4.387.929,02 4.085.923,66 302.005,36  

  760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV NA DOMAčEM TRGU 4.387.929,02 4.085.923,66 302.005,36  

    čisti prihodki z opravljanjem GJS 2.914.619,68 2.914.619,68    

    čisti prihodki od omrežnin - JAVNA INFRASTRUKTURA 950.658,33 950.658,33    

    čisti prihodki od prodaje storitev - POSEBNE STORITVE 197.160,03 197.160,03    

    čisti prihodki od prodaje proizvodov - SUROVIN (odpadki) 14.290,46 14.290,46    

    čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI - priključki po pogodbi 9.195,16 9.195,16    

    čisti prihodki od DRUGIH DEJAVNOSTI  302.005,36   302.005,36  

  768 DRUGI PRIHODKI POVEZANI S POSLOVNIMI UčINKI  48.388,33 48.388,33    

  768000 Drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki (dotacije, subvencije) 0,00 0,00    

  768200 Drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - amort. doniranih OS 31.632,94 31.632,94    

  768201 Drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki - KOC vodarstvo        

  768300 Drugi prihodki povezani s polovnimi učinki - prejete zavarovalnine (odškodnine) 16.755,39 16.755,39    

  769 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 1.612,26 1.585,52 26,74  

I. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 4.437.929,61 4.135.897,51 302.032,10  

  40 STROŠKI MATERIALA -642.822,53 -563.693,89 -79.128,64  

  41 STROŠKI STORITEV -2.327.131,51 -2.142.895,38 -184.236,13  

od 
tega 413100 Najemnina - infrastruktura -871.315,02 -871.315,02   

 

  47 STROŠKI DELA -1.215.396,65 -1.176.255,04 -39.141,61  

  470,471 Stroški plač -896.031,27 -864.348,63 -31.682,64  

  472,474 Stroški pokojninskih in socialnih zavarovanj -168.106,87 -162.722,90 -5.383,97  

  473,479 Drugi stroški dela -151.258,51 -149.183,51 -2.075,00  

  ODPISI VREDNOSTI (43 + 72) -116.283,84 -115.094,01 -1.189,83  

  43 AMORTIZACIJA -114.060,54 -113.142,46 -918,08  

  72 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI -2.223,30 -1.951,55 -271,75  

  720 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI V ZVEZI Z NOS IN OOS -81,00 -81,00 0,00  

  722 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI - OSLABITVE POSLOVNIH TERJATEV -2.039,97 -1.773,67 -266,30  

  723 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI - ODPISI POSLOVNIH TERJATEV 0,00 -96,88 -5,45  

  48 DRUGI STROŠKI -67.654,60 -66.694,74 -959,86  

II. POSLOVNI ODHODKI -4.369.289,13 -4.064.633,06 -304.656,07  

    III. a DOBIČEK IZ POSLOVANJA 68.640,48 71.264,45 -2.623,97  

    III. b IZGUBA IZ POSLOVANJA        

  45,74 FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI -1.463,78 -1.387,56 -76,22  

  75 DRUGI ODHODKI -5.224,29 -4.999,13 -225,16  

  77 FINANČNI PRIHODKI 4.322,56 4.092,17 230,39  

  78 DRUGI PRIHODKI 2.499,66 2.366,43 133,23  

    IV. Čisti poslovni IZID  68.774,63 71.336,36 -2.561,73  
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Priloga 2: Izkaz poslovnega izida za pokopališko in pogrebno dejavnost za leto 2019 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA - Pokopališka in pogrebna dejavnost po stroškovnih mestih 

    

SM Konto Opis Realizacija: 2019 

1 2 3 4 

6010   Pokopališke storitve 3.749,21 

  40 STROŠKI MATERIALA -6.493,78 

  41 STROŠKI STORITEV -8.064,41 

  413100 Najemnina - infrastruktura -699,85 

  415101 Zavarovalne premije za infrastrukturo -582,72 

  43 AMORTIZACIJA -515,52 

  47 STROŠKI DELA -30.366,32 

  470 PLAčE ZAPOSLENCEV -21.535,31 

  471 NADOMESTILA PLAč ZAPOSLENCEV -2.369,66 

  472 STROŠKI DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA ZAPOSLENIH -63,09 

  473 REGRES ZA LETNI DOPUST, BONITETE, POVRAčILA IN DRUGI PREJEMKI ZAPOSLENIH -2.160,37 

  474 DELODAJALčEVI PRISPEVKI OD PLAč, NADOMESTIL PLAČ, BONITET, POVRAČIL IN DRUGIH PR -3.871,99 

  479 REZERVACIJE ZA POKOJNINE, JUBILEJNE NAGRADE IN ODPRAVNINE OB UPOKOJITVI -365,90 

  72 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0,00 

  722 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI - OSLABITVE POSLOVNIH TERJATEV 0,00 

  76 POSLOVNI PRIHODKI 49.189,24 

  760600 Prihodki od prodaje storitev - pokopališka in pogrebna dejavnost 7.116,17 

  760601 Prihodki od prodaje storitev - GROBNINA 42.042,83 

  769100 Prevrednotevalni poslovni prihodki - plačane odpisane terjatve 30,24 

delež splošnega STRM 6000 (v EUR) -361,32 

Poslovni izid - POKOPALIŠKE STORITVE (brez kritja stroškov uprave) 3.387,89 

delež uprave (v EUR) -23.679,86 

Poslovni izid - POKOPALIŠKE STORITVE -20.291,97 

6020   Pogrebne storitve 9.260,62 

  40 STROŠKI MATERIALA -16.720,97 

  41 STROŠKI STORITEV -35.229,90 

  43 AMORTIZACIJA -4.044,23 

  45 STROŠKI OBRESTI -33,76 

  47 STROŠKI DELA -34.542,87 

  470 PLAčE ZAPOSLENCEV -22.790,97 

  471 NADOMESTILA PLAč ZAPOSLENCEV -4.038,61 

  472 STROŠKI DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA ZAPOSLENIH -852,54 

  473 REGRES ZA LETNI DOPUST, BONITETE, POVRAčILA IN DRUGI PREJEMKI ZAPOSLENIH -2.161,51 

  474 DELODAJALčEVI PRISPEVKI OD PLAč, NADOMESTIL PLAČ, BONITET, POVRAČIL IN DRUGIH PR -4.333,34 

  479 REZERVACIJE ZA POKOJNINE, JUBILEJNE NAGRADE IN ODPRAVNINE OB UPOKOJITVI -365,90 

  72 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI -1.702,64 

  722 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI - OSLABITVE POSLOVNIH TERJATEV -1.702,64 

  76 POSLOVNI PRIHODKI 101.534,99 

  760600 Prihodki od prodaje storitev - pokopališka in pogrebna dejavnost 100.618,70 

  769 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 916,29 

delež splošnega STRM 6000 (v EUR) -200,79 

Poslovni izid - POGREBNE STORITVE (brez kritja stroškov uprave) 9.059,83 

delež uprave (v EUR) -13.166,75 

Poslovni izid - POGREBNE STORITVE -4.106,92 

poslovni izid - POKOPALIŠKA in POGREBNA dejavnost (brez uprave) 12.447,72 

delež UPRAVE ( v %) 7,22% 

delež UPRAVE (v eur) -36.846,61 

poslovni izid - POKOPALIŠKA in POGREBNA dejavnost (s kritjem stroškov uprave) -24.398,89 
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3. PRIMERJAVA PREDLAGANE CENE 24 URNE DEŽURNE SLUŽBE V OBČINI LOGATEC Z 

DRUGIMI PRIMERLJIVIMI OBČINAMI 
 

OBČINA vrednost ( v EUR brez DDV) vrednost ( v EUR z DDV) 

GROSUPLJE 216,88 237,48 

IDRIJA 219,41 240,25 

TRŽIČ  220,00 240,90 

LITIJA 198,25 217,08 

CERKNICA *podatek ni znan 

POSTOJNA *podatek ni znan 

VRHNIKA *podatek ni znan 

 

Predlagana cena 24 urne dežurne službe v Občini Logatec znaša 210,74 EUR (brez DDV) oz. 230,76 

EUR (z DDV). 

 


