PREDLOG

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: obcina@gor-radgona.si

Številka: 12211-1/2018-U102
Datum: ___________
Na podlagi 8. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016),
29. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2020), 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/2018) in 18. člena Statuta Občine Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015), je Občinski svet Občine
Gornja Radgona, na svoji ___. redni seji, dne _______, sprejel naslednji

SKLEP
o potrditvi Elaborata o ceni storitve javne službe 24-urna dežurna služba
na območju Občine Gornja Radgona
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje predloženi Elaborat o oblikovanju cen 24urne dežurne pogrebne službe za leto 2021 (november 2020), ki ga je za izvajanje 24-urne
dežurne službe kot obvezne občinske gospodarske javne službe na območju Občine
Gornja Radgona izdelal in predlagal izvajalec javne službe Lidija Vrbnjak, podjetje za
pogrebništvo, urejanje okolja, gostinstvo d.o.o., Trate 23, 9250 Gornja Radgona.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje ceno 24-urne dežurne službe na območju
Občine Gornja Radgona, predlagano z elaboratom iz prejšnje točke tega sklepa, ki znaša
166,95 EUR/pokojnika brez davka na dodano vrednost.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
uporabljati pa se začne s 1. 2. 2021.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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Obrazložitev:
Izvajanje 24-urne dežurne službe, ki se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti kot obvezna
občinska gospodarska javna služba, je urejeno na podlagi prvega odstavka 5. člena in 8. člena
Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016), Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/2018) in Odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 4/2020).
V skladu s prvim odstavkom 3. in 29. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v
občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2020), pogrebna
dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska
javna služba in jo izvaja Lidija Vrbnjak, podjetje za pogrebništvo, urejanje okolja, gostinstvo
d.o.o., Trate 23, 9250 Gornja Radgona.
Na podlagi 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016)
določa 24-urno dežurno službo, kot obvezno občinsko gospodarsko javno službo, ki se izvaja
v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe ter na podlagi Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/2018, ki predpisuje
metodologijo za oblikovanje 24-urne dežurne službe.
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/2018)
v 3. členu določa, da ceno storitve javne službe za območje občine predlaga izvajalec javne
službe ter pošlje pristojnemu občinskemu organu elaborat o ceni storitve javne služb in
predlog cene. Tako je izvajalec javne službe Lidija Vrbnjak, podjetje za pogrebništvo,
urejanje okolja, gostinstvo d.o.o., Trate 23, 9250 Gornja Radgona izdelal in predložil Elaborat
o oblikovanju cen 24-urne dežurne pogrebne službe za leto 2021 (november 2020).
Cena je s tem Elaboratom o oblikovanju cene storitve 24-urne dežurne službe na območju
Občine Gornja Radgona oblikovana prvič.
Vsebinsko 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov
izvajalca javne gospodarske službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika,
odvzema oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca
javne službe. Navedena obvezna občinska gospodarska javna služba se izvaja na celotnem
območju Občine Gornja Radgona.
Pri oblikovanju cene so upoštevani standardi in normativi ter drugi ukrepi za opravljanje
storitev javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za javno službo.
Elaborat vsebuje elemente, ki jih določa 9. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/2018).
Predračunska cena 24-urne dežurne službe za prihodnje obračunsko obdobje tako znaša
166,95 EUR brez DDV. V skladu z 8. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/2018) se po enem letu naredi nov elaborat, kjer se
primerjajo planski in dejanski podatki navedene javne gospodarske službe ter se cena po
potrebi korigira. Največji strošek predstavljajo stroški vzdrževanja poslovno potrebnih
sredstev ter stroški dela. Pri stroških dela je nujno zagotavljanje stalne pripravljenosti dveh
oseb (voznik in spremljevalec). Za zagotavljanje nemotenega dela 24 ur na dan v mesecu se
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bodo tedensko izmenjavali 4 zaposleni, za kar zaposlenim pripada zakonski dodatek k
osebnemu dohodku.
Izvajalec 24-urne dežurne službe Lidija Vrbnjak, podjetje za pogrebništvo, urejanje okolja,
gostinstvo d.o.o., Trate 23, 9250 Gornja Radgona izpolnjuje vse z zakonom zahtevane pogoje
za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v okviru
pogrebne dejavnosti. Izvajalec javne službe po potrditvi elaborata oblikuje in objavi cenik s
potrjeno ceno na svojih spletnih straneh ali na krajevno običajen način. Izvajalec zavezancem
za plačilo storitve javne službe zaračunava cene v skladu s tako oblikovanim in objavljenim
cenikom.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlagani sklep obravnava in
sprejme.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o
ceni storitve javne službe 24-urna dežurna služba, s katerim se potrdi predloženi
Elaborat o oblikovanju cen 24-urne dežurne pogrebne službe za leto 2021 (november
2020), ki ga je izdelal in predlagal izvajalec javne službe Lidija Vrbnjak, podjetje za
pogrebništvo, urejanje okolja, gostinstvo, d.o.o..

Gornja Radgona, januar 2021

PRIPRAVILA:
Janja Osojnik, dipl. upr. org., l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

Priloga:
- Elaborat o oblikovanju cen 24-urne dežurne pogrebne službe za leto 2021 (november 2020)
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