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UVOD
Izvajalec 24 urne dežurne pogrebne javne službe na območju Občine Lendava je Javno
podjetje EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft Lendva (Odlok o načinu opravljanja
obvezne občinske gospodarske javne 24-urne dežurne pogrebne službe v občini
Lendava)
Osnovni podatki o podjetju:
OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU (Vir: Redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra,
2016)
datum vpisa subjekta v 18.5.2004
sodni register:
matična številka:
1953524000
davčna številka:
SI87430401
firma:
EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje
ÖKO-PARK Kft. Lendva, közhasznu vállalat
skrajšana firma:
EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva
sedež:
Lendava
poslovni naslov:
Lendava, Glavna ulica 109, 9220 Lendava - Lendva
pravnoorganizacijska
Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
oblika:
osnovni kapital:
509.356,30 EUR
Upravljanje JP
Svet družbenic; Robert Ščap; predsednik
Organi JP
Nadzorni svet: Branko Lovrak, predsednik
Skupščina JP; Aleš Kozar, predsednik
Vrsta zastopnika:
Direktor: Jožef Gerenčer
Ustanovitelj:
Občina Lendava
Lastništvo:
81,5479 % Občina Lendava
6,4519 % Občina Črenšovci
0,9018 % Občina Kobilje
1,1601 % Občina Dobrovnik
5,1653 % Občina Turnišče
2,5478 % Občina Odranci
2,2252 % Občina Velika Polana

Elaborat o oblikovanju cen za 24 urno dežurno pogrebno javno službo je pripravljen na podlagi:
-

Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS 62/16)
Uredbe o metodologiji za oblikovanje 24 urne dežurne službe (Ur. l. RS, št. 5/18)
Odloka o pokopališkem redu v občini Lendava (sprejet na 7. seji OS, objavljen v Ur.
l. RS še ni bil na dan obravnave elaborata)
Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne
dežurne pogrebne službe v občini Lendava (sprejet na 7. seji OS, objavljen v Ur. l.
RS še ni bil na dan obravnave elaborata).
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24 urna dežurna pogrebna javna služba, je obvezna občinska gospodarska javna služba,
ki se izvaja v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št.
62/2016) in Odlokom o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe
24-urne dežurne pogrebne službe v občini Lendava (sprejet na 7. redni seji OS; objave
v uradnem glasilu na dan obravnave tega elaborata še ni bilo).
24 urna dežurna pogrebna javna služba obsega vsak prevoz pokojnika od kraja smrti
do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije
pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku, vključno z
uporabo le-teh, razen če z zakonom ni določeno drugače.
Pogoji izvajanja 24 urne pogrebne javne službe:
- da je subjekt registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti
- da ima zaposleni najmanj 2 osebi
- da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov
- da ima najmanj 1 hladilni prostor za pokojnika
- da ima najmanj 1 transportno krsto
- da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki
pri ravnanju s pokojniki
Izvajalec 24-urne dežurne službe mora izpolnjevati zakonske obveze in ravnati v skladu
s pokopališkim redom in drugimi predpisi občine ter zagotavljati stalno pripravljenost
in odzivnost pri njem zaposlenih delavcev izven polnega delovnega časa v obliki stalne
pripravljenosti delavcev na domu.

2.

POSTOPEK POTRJEVANJA CEN IN VSEBINA ELABORATA
Ceno storitev javne službe za območje občine predlaga izvajalec javne službe ter pošlje
pristojnemu občinskemu organu elaborat o ceni javne službe in predloge cene v
potrditev.
Izvajalec oblikuje in objavi cenik s potrjeno ceno na svojih spletnih straneh ali na
krajevno običajen način.
Med upravičene stroške opravljanja storitev javne službe se lahko vštejejo le stroški, ki
jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in vključujejo naslednje
skupine:
- neposredne proizvajalne stroške
- posredne proizvajalne stroške
- splošne nabavno-prodajne stroške
- splošne upravne stroške
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe
- donos na poslovno potrebna vložena osnovna sredstva izvajalca
- druge poslovne odhodke.
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Pri vsaki skupini stroškov iz prejšnjega odstavka se pri izračunu cene ločeno prikažejo
vsi stroški, ki presegajo 10 % te skupine stroškov.
Globe, reprezentanca, sponzorstva in donacije, ki jih plača izvajalec javne službe, niso
upravičeni del za izračun storitev javne službe.
Cena storitve 24-urne dežurne pogrebne službe se oblikuje na pokojnika in izračuna
tako, da se od skupnih stroškov izvajanja javne službe odštejejo prihodki od storitev,
povezanih s prevozom na obdukcijo, odvzemom organov oziroma drugimi postopki na
pokojniku. Zmanjšana višina stroškov se deli s količino opravljenih storitev, izraženo s
številom pokojnikov.
Elaborat vsebuje:
- predračunsko in obračunsko količino opravljenih storitev za preteklo obdobje;
- predračunske in obračunske stroške izvajanja storitev javne službe za preteklo
obdobje;
- izračun obračunske cene in pojasnilo razlik med obračunsko in predračunsko ceno
- predračunsko količino opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje;
- predračunske stroške izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje;
- količinski in vrednostni 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;
- količino opravljenih storitev in prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem
prevozov na obdukcijo, odvzem organov oziroma drugimi postopki na pokojniku,
za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje;
- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje;
- število zaposlenih in zunanjih izvajalcev za izvajanje storitev javne službe za
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje;
- izračun predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje;
- prikaz sodil za razporejanje prihodkov in odhodkov za posamezne gospodarske
javne službe in druge dejavnosti po občinah;
- izkaz poslovnega izida izvajalca javne službe, razdeljen na izkaze poslovnega izida
za posamezne gospodarske javne službe in druge dejavnosti;
- druga razkritja na podlagi SRS.
Izvajalec javne službe o vsaki spremembi cene storitev 24 urne dežurne javne službe
obvesti ministrstvo pristojno za gospodarstvo.
Ker gre za prvo oblikovanje cene storitev 24-urne dežurne pogrebne službe, v vsebini
elaborata ne bodo obravnavane zgoraj navedene točke, ki so v zvezi s preteklim
obračunskim obdobjem.
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PREDRAČUNSKE IN OBRAČUNSKE KOLIČINE OPRAVLJENIH STORITEV
JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE IN POJASNILO
RAZLIK
24 urna dežurna pogrebna javna služba se na območju občine Lendava v preteklem
obdobju ni izvajala, zato imenovani izvajalec javne službe ne razpolaga s podatki o
predračunskih in obračunskih količinah opravljenih storitev za preteklo obdobje.

4.

PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV JAVNE
SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE IN POJASNILO RAZLIK
24 urna dežurna pogrebna javna služba se na območju občine Lendava v preteklem
obdobju ni izvajala, zato imenovani izvajalec javne službe ne razpolaga s podatki o
predračunskih in obračunskih stroških opravljenih storitev za preteklo obdobje.

5.

IZRAČUN OBRAČUNSKE CENE IN POJASNILA RAZLIK MED OBRAČUNSKO
IN PREDRAČUNSKO CENO TER POTRJENO CENO ZA PRETEKLO
OBRAČUNSKO OBDOBJE
24 urna dežurna pogrebna javna služba se na območju občine Lendava v preteklem
obdobju ni izvajala, zato imenovani izvajalec javne službe ne razpolaga s podatki o
predračunski in obračunski ceni storitev za preteklo obdobje.

6.

PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV IN PREDRAČUNSKI
STROŠKI IZVJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE
OBRAČUNSKO OBDOBJE
Predračunski stroški izvajanja storitev za leto 2019-20 znašajo 11.516,00 €. Izračunani
so na podlagi ocenjenih količin posameznih aktivnosti, potrebnih za izvedbo storitev
24 urne dežurne pogrebne službe.
Pri izračunu stroškov smo ob drugem upoštevali naslednje predpostavke:
- povprečna razdalja, ki jo opravi pogrebno vozilo na prevoz do hladilnih prostorov;
- povprečno porabljen čas voznika in spremljevalca na prevoz do hladilnih prostorov;
- stroške materiala: vreča za pokojnika, zaščitne rokavice za delo s pokojnikom;
- stroški storitev: vzdrževanje vozila in opreme, registracija in zavarovanje vozila ter
čiščenje oblek;
- stroški intelektualnih in osebnih storitev: zdravniški pregledi ter varstvo pri delu
zaposlenih in izvajanje izobraževanj oziroma usposabljanj;
- pri stroških dela so upoštevane veljavne zahteve kolektivne pogodbe komunalne
dejavnosti-dodatki za delo izven rednega delovnega časa ter pri tem predpostavili
da se letno:
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 35 % prevozov opravi v rednem delovnem času
 65 % prevozov se opravi izven rednega delovnega časa, ob praznikih,
ponoči….
v stroške je vključen en dan hrambe pokojnika v hladilnici. Vsak nadaljnji dan
hrambe se bo obračunal stranki skladno z veljavnim cenikom izvajalca.

Tabela 1:podroben prikaz stroškov po vrstah
Zap. št.

Vrsta stroška

1.
Neposredni stroški
1.1
Neposredni stroški materiala
1.1.1
Stroški goriva
1.1.2
Drugi stroški materiala (vreče, rokavice…)
1.2
Neposredni stroški storitev
1.2.1
Str. intelektualnih storitev (zdr. pregledi,VPD)
1.2.2
Str. vzdrževanja poslovno potrebnih sredstev
1.2.3
Stroški drugih storitev (telefon, obleke….)
1.2.4
Stroški hladilnice
1.3
Neposredni stroški dela
1.4
Drugi neposredni stroški
1.4.1
Stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
2.
Posredni proizvajalni stroški
3.
Splošno nabavno prodajni stroški
4.
Splošni upravni stroški
5.
Obresti zaradi financiranja dejavnosti
6.
Drugi poslovni odhodki
7.
Donos na vložena poslovno potrebna sredstva
SKUPAJ PREDRAČUNSKI STROŠKI 24 URNE DEŽURNE SLUŽBE

Predračunska
vrednost (v €)
8.160,00
870,00
550,00
320,00
2.040,00
330,00
900,00
160,00
650,00
3.900,00
1.350,00
1.350,00
0
100,00
1.856,00
0
200,00
1.200,00
11.516,00

Predračunsko količino opravljenih storitev (število pokojnikov) za leto 2019 za Občino
Lendava smo določili na podlagi števila pokojnikov-pogrebov v obdobju 01.01.2019 do
30.06.2019.
Ocenjena predračunska količina za prihodnje obdobje tako znaša 46 pokojnikov.
Predračunska količina zajema število pokojnikov, ki umrejo na območju-teritoriju
občine Lendava (brez bolnišnice Rakičan…).
Tabela 2: predračunske količine za l. 2019
Leto
01.01. do 30.06.2019
Št. pokojnikov
24

Ocena 2019
46
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KOLIČINSKI IN VREDNOSTNI OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH
SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO IN
PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE
Dejavnost 24 urne pogrebne javne službe se izvaja z naslednjimi poslovno potrebnimi
osnovnimi sredstvi:
Tabela 3: poslovno potrebna OS
OS
Specializirano pogrebno vozilo
Transportna krsta
Voziček za prenos pokojnikov
Skupaj

8.

Količina
1
1
1

NV (v €)
23.645,73
1.514,20
1.400,00
26.559,93

PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE
OBRAČUNSKO OBDOBJE
Preteklo obračunsko obdobje
Gre za prvi elaborat, zato ni podatkov za preteklo obračunsko obdobje.
Prihodnje obračunsko obdobje
Za razdelitev splošnih stroškov za prihodnje obračunsko obdobje smo upoštevali
kriterij višine deleža neposrednih stroškov posameznega SM ter potrebno
angažiranost glede posameznega SM (število dokumentov…).
Glede na podatke do 31.12.2018 je višina deleža splošnih stroškov, ki bremenijo SM
pogrebništvo 2,5 %, kar v vrednosti na letnem nivoju predstavlja 6.025,75 €. Za leto
2019 v višini splošnih stroškov ne pričakujemo večjih sprememb, zato smo to vrednost
vzeli kot predračunsko vrednost deleža splošnih stroškov SM pogrebništvo.
Glede na število pogrebov na letni ravni v občini Lendava in občini Dobrovnik znaša
predvideni delež pogrebov v Občini Lendava cca 88 % ter od tega znaša delež
pokojnikov za 1 prevoz cca 35 %, kar pomeni, da se v breme stroškov izvajanja javne
službe na območju Občine Lendava od skupnega deleža splošnih stroškov SM
pogrebništvo prišteje 1.856,00 €.
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Tabela 4:razdelitev splošnih stroškov po SM
SM
110
111
230
231
232
233
234
235
236
223
224
410
500
510

9.

naziv SM
Javne površine (ZP in ceste)
Trg
Vodovod GJS
Omrežnina skupaj
Občina Lendava
Občina Odranci
Občina Črenšovci
Občina Kobilje
Občina Dobrovnik
Občina Turnišče
Kanalizacija GJS
ČN Hotiza
Zbiranje in prevoz odpadkov
GJS
Pogrebništvo
Vzdrževanje pokopališčskupaj
Skupaj

% splošnih
stroškov skupaj

% splošnih
stroškov
omrežnine po
občinah

6
3
40
22
67,28
2,96
11,52
2,03
8,78
7,44
8
1
15
2,5
2,5
100

KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV IN PRIHODKI, USTVARJENI Z
OPRAVLJANJEM PREVOZOV NA OBDUKCIJO, ODVZEM ORGANOV, ZA
PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE
Preteklo obračunsko obdobje
S številom prevozov na obdukcijo za preteklo obračunsko obdobje izvajalec javne
službe ne razpolaga.
Prihodnje obračunsko obdobje
Na podlagi števila prevozov na obdukcijo v Občini Lendava v obdobju od 01.01.2019
do 30.06.2019 ocenjujemo, da je delež prevozov na obdukcijo približno 27 % oziroma
na območju Občine Lendava 12 prevozov na leto.
Povprečna predračunska vrednost enega prevoza na obdukcijo znaša 166,145 € brez
DDV. Predračunski prihodki iz naslova prevozov na obdukcijo znašajo 1.993,74 € brez
DDV na leto.
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DONOSNA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA ZA
PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE
Preteklo obračunsko obdobje
Gre za prvi elaborat, zato ni podatkov o količinah za preteklo obračunsko obdobje.
Prihodnje obračunsko obdobje
Nabavna vrednost vloženih poslovno potrebnih OS znaša 26.559,93 €, upravičen
donos v višini 5 % pa 1.327,99 €. Seznam sredstev ter izračun je v spodnji tabeli.

Tabela 5: poslovno potrebna OS
OS
Specializirano pogrebno vozilo
Transportna krsta
Voziček za prenos pokojnikov
Skupaj
5 % upravičeni donos
88 % delež OL

11.

Količina
1
1
1

NV v (€)
23.645,73
1.514,20
1.400,00
26.559,93
1.327,99
1.168,63

ŠTEVILO ZAPOSLENIH IN ZUNANJIH IZVAJALCEV ZA IZVAJANJE STORITEV
JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE
Preteklo obračunsko obdobje
Gre za prvi elaborat, zato ni podatkov o količinah za preteklo obdobje
Prihodnje obračunsko obdobje
V prihodnjem obračunskem obdobju bo število zaposlenih, ki bodo izvajali storitev
javne službe 2 ( voznik in spremljevalec). Za zagotavljanje nemotenega dela 24 ur na
dan v mesecu se bodo tedensko izmenjavali 4 zaposleni.

12.

IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE
Predračunska cena 24 urne dežurne službe za prihodnje obračunsko obdobje znaša
207,005 € brez DDV. Izračunana je tako, da so od vseh ocenjenih stroškov (prikazani v
točki…) odšteti ocenjeni prihodki iz naslova prevoza na obdukcijo, ki jih krije naročnik
obdukcije, nato pa razdeljeni na predvideno število pokojnikov. Izračun je razviden v
spodnji tabeli.

EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86
FAX: +386 (0)2 577 62 84

Tabela 6: izračun cene 24 urne dežurne službe 2019
Elementi kalkulacije
Predračunski stroški 24 urne dežurne službe
Prihodki iz naslova prevoza na obdukcijo
Zmanjšani predračunski stroški 24 urne dežurne službe
Predračunsko število pokojnikov
Predračunska cena 24 urne dežurne službe (EUR/pokojnik)

E-MAIL: info@eko-park.si
WWW: www.eko-park.si

Znesek (v € brez DDV)
11.516,00
- 1.993,74
9.522,26
46
207,005

Predračunska cena 24 urne dežurne službe je povprečna za celotno območje Občine
Lendava, ne glede na kraj smrti, stanje pokojnika ali čas izvajanja prevoza.
Predračunska cena ne vključuje storitev hrambe pokojnikov v ustreznih hladilnih
prostorih, za obdobje daljše od 1 dneva. Ta strošek naročniku pogreba zaračuna
izvajalec pogreba.

13.

PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV NA
POSAMEZNE GJS IN DRUGE DEJAVNOSTI PO OBČINAH
Javno podjetje EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft Lendva izvaja dejavnost
gospodarske javne službe (GJS) oskrba s pitno vodo na območju šestih občin
ustanoviteljic. Na območju Občine Lendava javno podjetje izvaja še dejavnost GJS
zbiranja in odvoza odpadkov, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda, tekočega vzdrževanja občinskih cest ter druge dejavnosti kot so
vzdrževanje javnih površin in pokopališč.
EKO-PARK d.o.o. opravlja tudi druge dejavnosti, zato ločeno izkazujemo poslovne izide
za posamezne GJS in druge dejavnosti.
EKO-PARK ima za vsako posamezno GJS in vse druge dejavnosti oblikovana stroškovna
mesta, ki so izkazana v spodnji tabeli
Tabela 7: Izkaz SM
Šifra
Naziv stroškovnega mesta
109
Javne površine Dobrovnik
110
Javne površine in ceste Lendava
111
Trg
131
Delo v splošno korist-obsojenci
139
Javna dela
223
GJS Kanalizacija odvajanje
224
GJS čiščenje ČN Hotiza
225
GJS čiščenje ČN Lendava
230
GJS Vodovod - sistem A (vodarina)
231
GJS Vodovod Občina Lendava

EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86
FAX: +386 (0)2 577 62 84

232
233
234
235
236
237
320
410
412
500
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
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GJS Vodovod Občina Odranci
GJS Vodovod Občina Črenšovci
GJS Vodovod Občina Kobilje
GJS Vodovod Občina Dobrovnik
GJS Vodovod Občina Turnišče
GJS Vodovod Občina Velika Polana
Splošni stroški
GJS Zbiranje in odvoz odpadkov
GJS Odlaganje in obdelava odpadkov
Pogrebna dejavnost
Upravljanje pokopališč
Pokopališče Čentiba
Pokopališče Dolga Vas
Pokopališče Genterovci
Pokopališče Kamovci
Pokopališče Lendava
Pokopališče Mostje
Pokopališče Radmožanci
Pokopališče Petišovci
Pokopališče Kapca
Pokopališče Gaberje

Za namen vodenja prihodkov in odhodkov 24 urne dežurne službe na območju
Občine Lendava, bo podjetje oblikovalo dodatno SM.
Prihodke z vidika posamezne GJS in ostalih dejavnosti ločujemo na neposredne,
posredne in splošne. Večina prihodkov je neposrednih, kar pomeni, da so doseženi s
prodajo proizvodov in storitev posameznih GJS in drugih dejavnosti v posamezni občini
in so na podlagi izvirnih knjigovodskih listin razporejeni in knjiženi po občinah oziroma
SM posameznih dejavnosti. Pri poslovanju podjetja nastajajo tudi splošni prihodki
(obresti, drugi izredni prihodki….). Ti se najprej knjižijo na ustrezno posredno SM, nato
pa se razdelijo na dejavnosti v skladu s sodili iz Poslovnega načrta podjetja za
posamezno leto.
Podjetje po enakem kriteriju kot prihodke, vodi tudi stroške po posameznih občinah
oziroma dejavnostih.

14.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE, RAZDELJEN NA
IZKAZE POSLOVNEGA IZIDA ZA POSAMEZNE GJS IN DRUGE DEJAVNOSTI
V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, veljavno zakonodajo s področja GJS
ter veljavnimi predpisi, ki določajo metodologijo za oblikovanje cen storitev

EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86
FAX: +386 (0)2 577 62 84
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posameznih GJS se izkaz poslovnega izida v poslovne poročilu izdeluje ločeno za
posamezna SM.
Tabela 8: izkaz poslovnega izida za obdobje 01.01.2018 do 31.12.2018
Stroškovno mesto
Javne površine in ceste
Javne površine trg
Javna dela in dela v spl. korist
Vodovod GJS
Kanalizacija GJS
JP Dobrovnik
ČN Hotiza
ČN Lendava
MKČN
Zbiranje in prevoz odpadkov
Obdelava in odlaganje odpadkov
Pogrebna dejavnost
Upravljanje pokopališč
Skupaj
Interni računi in neg knjižbe
Skupaj (EBIT)
Davki in zakonske rezerve
Skupaj

Prihodki

Odhodki

336.828,44
118.008,72
71.519,00
1,263.725,35
614.078,92
11.094,00
20.703,24
4.902,00
0
449.708,60
220.059,00
36.470,10
70.934,10
3,218.031,48
-22.767,48
3,195.264,00

328.970,66
95.792,83
69.808,00
1,237.665,65
604.123,88
11.072,00
19.557,61
4.292,00
0
444.295,15
215.238,00
35.491,53
66.180,53
3,132.487,84
-9.204,27
3,124.787,63

Prih-Odh
7.857,78
22.215,89
1.726,17
26.059,70
9.955,04
22,00
1.145,63
610,00
0
5.413,45
4.821,00
978,57
4.753,57
85.543,64
70.476,17
-8.461,30
62.014,87

V gornji tabeli je izkaz poslovnega izida za leto 2018.

15.

DRUGA RAZKRITJA NA PODLAGI SRS 32 ALI NA ZAHTEVO OBČINE
Na podlagi SRS in na podlagi zahteve občine ni drugih razkritij, ki bi jih moral vsebovati
elaborat o 24 urni dežurni pogrebni službi.

