
IZDELAVA ELABORATA  
O CENAH STORITEV  24-URNE DEŽURNE SLUŽBE

Vabimo vas na delavnico

21. marec 2018 |  CPU – Center za poslovno usposabljanje

DATUM IN LOKACIJA

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA

Z uveljavitvijo Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/2018) 
so opredeljena izhodišča in način oblikovanja cen storitev javne pogrebne službe. Ceno storitve za obmo-
čje občine predlaga izvajalec javne službe, ki pripravi elaborat in ga skupaj s predlogom cene posreduje 
pristojnemu organu občine v pregled in potrditev. Številni izvajalci se v tej zvezi soočajo z vprašanjem, 
kako ustrezno pripraviti elaborat, na podlagi katerega bodo občine presojale upravičene stroške in potrje-
vale predlagane cene.

Na delavnici bodo pojasnjena izhodišča za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe ter podrobneje pred-
stavljene nujne sestavine elaborata. Na praktičnem primeru bo prikazano, kako izdelati kalkulacijo cen 
storitev, katera določila je treba pri tem upoštevati in kako pripraviti elaborat z ustreznimi pojasnili.

Delavnico bo vodila mag. Stanka Cerkvenik, strokovna direktorica Inštituta za javne službe, ki je na podlagi 
analize izvajanja 24-urne dežurne pogrebne službe v slovenskem prostoru pripravila strokovna izhodišča 

za metodologijo za oblikovanje cen javne službe.

21. marec 2018 ob 10.00
CPU – Center za poslovno usposabljanje,  Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana, dvorana Soča
CPU se nahaja v nizki stavbi med stavbo Gospodarske zbornice Slovenije in parkiriščem za GZS-jem. Brez-
plačno parkirišče je zagotovljeno ob CPU-ju.

Delavnica je namenjena izvajalcem 24-urne dežurne službe in predstavnikom občin ter vsem, ki se pri svo-
jem delu srečujejo z oblikovanjem in potrjevanjem cen storitev 24-urne dežurne službe.



9.45–10.00  Registracija udeležencev
   
10.00–10.10  Uvodni nagovor  
  Sebastijan Zupanc, GZS Zbornica komunalnega gospodarstva  

   
10.10–11.30     Izhodišča za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe  
  in obvezne sestavine elaborata
  mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe    

  

11.30–12.00 Odmor
  

12.00–14.00 Kako izdelati kalkulacijo cen storitev 24-urne dežurne službe  
  in pripraviti elaborat  
  mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe           

PROGRAM

KOTIZACIJA

PRIJAVA

DODATNE INFORMACIJE

Kotizacija za delavnico znaša 60 EUR brez DDV-ja (73,20 EUR z DDV-jem). 
Za člane GZS – Zbornice komunalnega gospodarstva je udeležba za dve osebi iz istega podjetja 
brezplačna.

Kotizacijo je treba poravnati do vključno 20. marca 2018 na transakcijski račun št.: SI56 02924-0017841495 
z oznako 00 2120-999. Rok plačila za proračunske uporabnike je 30 dni po prejemu računa v skladu s pred-
pisi.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na komunala@gzs.si najkasneje do torka, 20. 3. 2018 do 12.00.
Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavami.

GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva 
Dimičeva 13, Ljubljana

E-pošta: sebastijan.zupanc@gzs.si
Telefon: 01 5898 238
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Na delavnico prijavljamo naslednje udeležence:

Podatki o plačniku:

Naziv plačnika

Naslov plačnika (ulica, kraj, poštna številka)

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)                               da                    ne

ID za DDV                                                             TRR

Telefon                                                                  E-naslov plačnika

Članstvo v GZS ZKG (ustrezno obkrožite)                            da                    ne

Datum                                                    Žig                                                            Podpis odgovorne osebe

Ime in priimek

E-naslov

Ime in priimek

E-naslov

Ime in priimek

E-naslov


