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OBRAZLOŽITEV: 

1. Koncesijska pogodba za opravljanje pogrebne in pokopališke dejavnosti, 
sklenjena s koncesionarjem Panek d.o.o., določa, da mora koncedent do 31. 
marca v tekočem letu seznaniti s poročilom o fakturirani vrednosti storitev 
pokopališke službe v preteklem letu. 

2. V svojem 8. členu nadalje določa, da mora koncesionar predložiti koncedentu, 
t.j. Občini, v soglasje cenik pokopaliških storitev. Za leto 2015 ne predlagajo 
sprememb cenika. 
Koncesionar je na občinsko upravo posredoval poročilo za leto 2014, ki je 
priloženo v gradivu za obravnavo. 

3. V letu 2009 je občinski svet sprejel Sklep o določitvi cene najema mrliških vežic 
na pokopališčih Dvorjane, Korena in Vurberk. 

V skladu z drugim členom navedenega sklepa uporabniki plačujejo najem 
mrliške vežice koncesionarju za opravljanje pokopališke dejavnosti. Ker smo se 
s koncesionarjem dogovorili, da bomo račune za najem vežice izstavljali sami, 
smo jim odpovedali pogodbo o posredovanju pri najemu mrliških vežic. 
Posledično je potrebno določilo prej navedenega sklepa uskladiti z dejanskim 
stanjem, zato smo pripravili novi sklep. 

Obenem smo ceno za najem mrliške vežice uskladili z rastjo povprečnih 
življenjskih stroškov, kot to predvideva 1. člen sklepa. Cena je enotna in sedaj 
znaša 32,31 EUR brez DDV, (prej 30,00 EUR) 

Občinskemu svetu predlagamo sprejem naslednje sklepe: 

1. » Občinski svet Občine Duplek se je seznanil s poročilom koncesionarja 
o pokopališki službi v letu 2015.« 

2. » Občinski svet Občine Duplek daje soglasje k cenam pokopaliških 
storitev za leto 2015.« 

3. >>Občinski svet občine Duplek sprejme sklep o določitvi cene najema 
mrliških vežic na pokopališčih Dvorjane, Korena in Vurberk.« 



Panek d.o.o. 
Cankarjeva 9 
2314 Zg. Polskava 

POROČILO O DELU KONCESIONARJA 

V OBČINI DUPLEK za leto 201 Lj · 

Marec 2015 



V skladu s 7. členom Koncesijske pogodbe za opravljanje pokopališke dejavnosti v občini 
Duplek je koncesionar dolžan do 31. marca tekočega leta predložiti koncedentu- Občini 
Duplek poročilo o fakturirani vrednosti storitev pokopališke službe v preteklem letu. 

Poročilo obravnava obdobje od l. januarja 2014 do 31. decembra 2014., kar predstavlja prvo 
polno leto delovanja novega koncesionarja v občini. 

To je bilo za novega koncesionarja zelo težavno leto, saj se je pri prizadevanjih, da bi čim 
bolj korektno opravljal zaupane dolžnosti, srečeval z mnogimi tudi namernimi ovirami vseh 
vključenih dejavnikov v Občini, še zlasti s konkurenti, ki niso uspeli pri razpisu. S sistemom 
pooblastil so bili koncesionarju onemogočeni neposredni stiki s svojci in naročniki, slednjim 
pa dostop do objektivnih informacij. Povzročali so se dodatni stroški in poraba časa. 

Finančni rezultat poslovanja podjetja Panek d.o.o. je v delu, ki se nanaša na izvajanje 
pokopališke dejavnosti v Občini Duplek zato v letu 2014 negativen. 

V obdobju 1.1.2014 do 31.12.2014 je bilo na vseh treh pokopališčih izvedenih 55 pogrebov in 
sicer: 
- na pokopališču Dvorjane 20 pogrebov, od tega 18 žarnih in 2 klasična 
-na pokopališču Vurberk 21 pogrebov, od tega 19 žarnih in 2 klasična 
-na pokopališču Zg. korena 14 pogrebov, od tega 7 žarnih in 7 klasični 

Prevladujejo žarni pokopi, saj je bilo od 55 pogrebov , kar 44 žarnih in štiri krat manj 
klasičnih. 
Še vedno pa na pokopališču v Zg. Korenije to razmerje 50:50 

Koncesionar Panek d.o.o.je občini Duplek kot koncedentu v svoji ponudbi ponudil 
koncesnino v višini 20% fakturirane realizacije. 

Pokopališke storitve se zaračunavajo skladno s ponujenimi cenami in javno objavljenimi na 
spletni strani Občine Duplek 

Izračun koncesijske dajatve: 

44 pogrebov x 194,00 € = 8536,00 € 
1 O pogrebov x 278,00 e = 2780,00 € 

SKUPAJ 11316, OO€ 

20 % je 2263,20 €. 

Pogreb za Vincenca Medveda ni bil plačan . 



Kot že povedano je podjetje Panek na območju občine Duplek zabeležilo izgubo delno zaradi 
spremenjenih objektivnih okoliščin (povišanja stroškov bencina, zavarovanj, strbškov 
vzdrževanja, minimalnih plač, pogodbenega dela ... ), delno pa zaradi zahtevanega načina 
dela. 

Zaradi tega smo že racionalizirati naše poslovanje, ne bomo pa se mogli izogniti neljubemu 
ukrepu in sicer bomo primorani predlagati povišanje cen. Dosedanje cene namreč ne 
zagotavljajo več pokrivanja materialnih stroškov, stroškov dela, koncesnine in 5% dobička 
podjetja. 

V pripravi je tudi novi Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, ki bo upam, zamenjal 
Zakon še iz prejšnjega režima v skupni državi, kije v marsičem nedefiniran in si ga danes pač 
vsak različno razlaga in prilagaja svojim potrebam. Nedopustno je, da isto dejavnost delimo 
na dva dela: del na popolnoma tržno in del na javno gospodarsko službo, ki jo izvaja 
koncesionar, ki je hkrati usposobljen , da laho izvede storitev v celoti. Pogreb je namreč tako 
prodaja pogrebne opreme in prevoz kot tudi neposredni pokop in pogrebna slovesnost kot 
celota. 




