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Številka: 354-12/2020 • Hrastnik, 7. 12. 2020  

 

OBČINSKI SVET 

OBČINE HRASTNIK 

ZADEVA: Cene storitev pokopališke dejavnosti 

PRAVNA PODLAGA: 
- 28. in 34. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 
- 32. in 40. člen Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 5/2020), 
- Statut Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2017). 
 

PREDLAGATELJ IN PRIPRAVLJALEC GRADIVA: KSP Hrastnik, d.d. 

POROČEVALEC:  Nives VENKO, direktorica KSP Hrastnik d.d. 
        Tomaž SIHUR, vodja Oddelka za prostor, okolje in gospodarske 
javne službe  

     

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Hrastnik obravnava in sprejme predlog Sklepa o soglasju k ceniku 
storitev pokopališke dejavnosti na območju Občine Hrastnik. 
 
 
PRILOGE:  
- Elaborat o oblikovanju cen storitev pokopališke dejavnosti, december 2020, 
pripravljavca KSP Hrastnik d.d., ki so v elektronski obliki objavljeni na spletni strani 
Občine Hrastnik in dostopni na povezavi 
http://hrastnik.si/obcina_hrastnik/obcinski_svet/seje/ .  

http://hrastnik.si/obcina_hrastnik/obcinski_svet/seje/
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OBČINA HRASTNIK 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 354-12/2020 
Datum: ……….. 
 
 
Na podlagi 28. in 34. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 32. in 40. 

člena Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 5/2020) in 17. 

člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2010 – čistopis (19/2010 popr.))  je  Občinski 

svet Občine Hrastnik na ………..  seji dne ………….  Sprejel 

 

S K L E P  
o soglasju k ceniku storitev pokopališke dejavnosti na območju Občine Hrastnik 

 
 

1. člen 

Občinski svet Občine Hrastnik daje soglasje k ceniku storitev pokopališke dejavnosti na območju Občine 
Hrastnik. 
 
 

2. člen 

Višina letne grobnine za posamezno vrsto groba in prostorov za pokope znaša: 
 

Vrsta groba oziroma prostora za pokop cena v € brez ddv 

grobnina za enojni grob 24,2397 

grobnina za otroški grob 19,3918 

grobnina za žarni grob 24,2397 

grobnina za žarno nišo (v steni) 14,5439 

grobnina za dvojni grob 28,5109 

grobnina za povečan grobni prostor 41,2075 

grobnina za vrstni grob 24,2397 

grobnina za grobnice 30,6536 

grobnina za prostor za anonimni pokop 24,2397 

grobnina za prostor za raztros pepela 24,2397 

grobnina za prostor za napisno ploščo 9,6959 

grobnina za rezervacijo groba 33,9356 

izdaja soglasja za poseg na območju 
pokopališča 
(postavitev, odstranitev, popravilo spomenika in 
drugih nagrobnih obeležij) 

23,11 

 
 
Cene storitev pokopališke dejavnosti na pokopališčih v Občini Hrastnik znašajo: 
 

najem pokopaliških objektov in naprav cena v € brez ddv 

JAVNA  INFRASTRUKTURA-uporaba poslovilnega objekta 62,38 

najem mrliške vežice/na dan                      36,17 
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(stroški elektrike, uporaba kuhinje, sanitarij, čiščenje) 

najem mrliškega vozička, vozička za vence, svečnikov, mrtvaškega 
odra/dan 

6,22 

najem ozvočenja/pogreb 5,76 

 

Storitve grobarjev in pokopališko pogrebnega moštva cena v € brez ddv 

izkop klasičnega groba  101,89 

zasip klasičnega groba 33,96 

izkop klasičnega groba s poglobljeno jamo 122,77 

zasip klasičnega groba  s poglobljeno jam  40,92 

izkop otroškega groba 50,84 

zasip otroškega groba 20,46 

izkop žarnega groba 39,26 

zasip žarnega groba 13,08 

Vgradnja žarne niše 32,22 

zavarovanje sosednjih grobov zaradi izkopa 
- žarni grob 
- klasični grob 

 
8,06 
8,06 

odpiranje in zapiranje groba  32,79 

priprava mesta za raztros pepela 16,11 

prva ureditev groba 
- žarni grob 
- klasični grob 

 
27,85 
55,57 

prekop posmrtnih ostankov  
(izkop, prekop, zasip, uporaba zaščitnih sredstev, dezinfekcijskih 
sredstev, …) 
pokop do 10 let  
pokop nad 10 let  

 
 
 

490,15 
367,07 

dodatek za delo izven rednega delovnega časa       + 50 % dodatek za 
delo na nedeljo, praznike                      + 100 % 

 

prevoz in prenos krste iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v 
grob na pokopališčih Turje, Gore, Podkraj, Draga 

167,37 

prevoz in prenos žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v 
grob na pokopališčih Turje, Gore, Podkraj, Draga 

114,96 

prenos krste iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob na 
pokopališču Dol  

104,72 
 

prenos žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob na 
pokopališču Dol  
ali z raztrosom pepela na pokopališču Dol  

 
52,31 
68,42 

 
 
Cena izdaje soglasja za postavitev, spreminjanje, popravilo, obnovo ali odstranitev spomenikov, drugih 
nagrobnih obeležij in grobnic na območju pokopališča znaša 23,11 € brez DDV. 
 

3. člen 

Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati določbe Sklepa o soglasju k cenam storitev občinskih 

gospodarskih javnih služb  in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2017 (Uradni vestnik Zasavja, št. 20/2016), ki se nanašajo 

na cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih 

odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in upravljanja, urejanja 

in vzdrževanja pokopališč ter izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti. 
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4. člen 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja, veljati pa začne 1.1.2021. 

 
 

 
                            ŽUPAN  
                                                                                    OBČINE HRASTNIK 
                  Marko FUNKL                                 
 

 

   

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 
1. KSP Hrastnik d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik; 
2. Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe; 
3. Občinski svet Občine Hrastnik. 
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CENE STORITEV POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK 
 
1. PRAVNE PODLAGE 
V skladu z  Odlokom o pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik (Uradni list RS, 
št. 5/2020) izvaja KSP Hrastnik d.d. na območju Občine Hrastnik tudi naloge upravljanja 
pokopališč.  
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) v 28. členu določa, 
da storitve najema pokopaliških objektov in naprav ter storitve grobarjev in pokopališko 
pogrebnega moštva zaračunava izvajalcem pogrebnih storitev upravljavec pokopališča 
v skladu s cenikom, ki ga določa pokopališki red. V 34. členu zakon določa, da se za 
najem groba plačuje grobnina, ki jo s sklepom določi občina, ter vrste stroškov, ki jih 
grobnina vključuje. 
Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik v 40. členu določa, da se enotni 
cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke 
infrastrukture, pogrebne pristojbine, grobnine in cene soglasij za poseg v pokopališki 
prostor določijo z enotnim cenikom, ki ga s sklepom sprejme Občinski svet Občine 
Hrastnik. 
 
 
2. OBLIKOVANJE CEN STORITEV POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI 
Predlog cen storitev pokopališke dejavnosti je pripravljen iz razloga, ker je od 15. 10. 

2016 v veljavi nov Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) 

in od 29. 2. 2020 nov Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik (Uradni 

vestnik Zasavja, št. 5/2020), ki določata način oblikovanja ter postopek sprejema cen 

posameznih storitev pokopališke dejavnosti. Odlok o pokopališkem redu na območju 

Občine Hrastnik v 44. členu tudi določa, da Občinski svet Občine Hrastnik sprejme enotni 

cenik pokopaliških storitev iz 40. člena odloka v šestih mesecih po uveljavitvi odloka.  

Cene so v skladu z odlokom predlagane s strani izvajalca KSP Hrastnik d.d. v Elaboratu 

o oblikovanju cen storitev pokopališke dejavnosti, december 2020, ki je priloga tega 

gradiva.  

2.1 GROBNINA  

Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za 
posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih 
razmerij do enojnega groba. Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost 
pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc. 
 
Letna višina najemnine javne infrastrukture vključena v grobnino se v delu, ki se nanaša 
na amortizacijo javne infrastrukture v lasti Občine Hrastnik, v primerjavi s stroškom 
upoštevanim v trenutno veljavni ceni povečuje za 12,76%, in sicer zaradi novih investicij 
v pokopališko infrastrukturo, podrobneje razloženih v elaboratu. Število grobov se v 
primerjavi s številom v kalkulaciji trenutno veljavne cene povečuje za 7,58, kar pomeni 
3,21% povišanje stroška uporabe javne infrastrukture za enojni grob, in sicer iz 1,7085€ 
na 1,7634 € brez DDV (+0,0549€). 
Stroški izvajanja upravljanja pokopališča, vključeni v grobnino, so v primerjavi s stroški 

iz kalkulacije trenutno veljavne cene višji za 17,57% (podroben opis povišanja stroškov 

je podan v priloženem elaboratu na strani 22 in 23), zaradi česar se predlagana cena 

grobnine za enojni grob v tem delu povečuje za 9,29%, in sicer iz 20,5665 € na 22,4763 

€ (+1,9098 €). Skupaj se cena grobnine za enojni grob povečuje za 8,82%, in sicer iz 

22,2751 € na 24,2396 € (+1,9645€).  
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storitev faktor 
trenutno 
veljavne 

cene 

predlog nove 
cene (glede 
na odlok) 

IND trenutno 
veljavna 

cena/predlo
g nove cene 
po odloku 

Predlog 
nove cene 
(postopno 
povečanje) 

IND trenutno 
veljavna 

cena/predlog 
nove cene 
postopno 

povečevanje 

grobnina za enojni grob 1 22,05 24,2397 109,93 24,2397 109,93 

grobnina za otroški grob 0,8 19,19 19,3918 101,05 19,3918 101,05 

grobnina za žarni grob 1 22,95 24,2397 105,62 24,2397 105,62 

grobnina za žarno nišo (v 
steni) 

0,6   14,5439   14,5439   

grobnina za dvojni grob 1,5 24,15 36,3596 150,56 28,5109 118,06 

grobnina za povečan grobni 
prostor 

1,7   41,2075   41,2075   

grobnina za vrstni grob 1   24,2397   24,2397   

grobnina za grobnice 2,5 23,43 60,5993 258,64 30,6536 130,83 

grobnina za prostor za 
anonimni pokop 

1   24,2397   24,2397   

grobnina za prostor za 
raztros pepela 

1   24,2397   24,2397   

grobnina za prostor za 
napisno ploščo 

0,4   9,6959   9,6959   

grobnina za rezervacijo 
groba 

1,4 31,81 33,9356 106,68 33,9356 106,68 

Tabela 1: Prikaz spremembe stroška grobnine za posamezno vrsto groba oziroma pokopnega 
prostora. 

Zaradi spremenjenega sistema oblikovanja cene grobnine, ki se v skladu z novim 
pokopališkim redom in zakonom za posamezno vrsto groba določi v razmerju do 
enojnega groba, ki vpliva na precejšnje povišanje grobnine za dvojni grob in grobnice ter 
postopnega prehoda na nov način zaračunavanja, upravljavec pokopališča predlaga 
postopen dvig grobnine za navedeni grobnini.   
 
 
2.2. DRUGE STORITVE POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI 
 
Postavljanje, spreminjanje, popravilo, obnova ali odstranitev spomenikov, drugih 

nagrobnih obeležij in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču, je dovoljen 

po predhodnem soglasju upravljavca pokopališča. Gre za novo storitev, ki se do sedaj 

ni izvajala, njena cena pa lahko obsega le neposredne stroške izdaje soglasja, in po 

predlogu upravljavca znaša 23,11€ brez DDV. 

V skladu z novim odlokom o pokopališkem redu se s cenikom določa tudi cena storitve 

najema pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališče infrastrukture, storitev 

grobarjev in pokopališko pogrebnega moštva. Predlagane cene navedenih storitev se 

povečujejo za 9,90%, in niso bile spremenjene od leta 2009. 

NAJEM POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN 
NAPRAV 

Trenutno 
veljavna 

cena (v €) 

% povišanja Predlog 
nove cene 

(v €) 

JAVNA  INFRASTRUKTURA-uporaba 
poslovilnega objekta 

56,76 9,90 62,38 

najem mrliške vežice/na dan                      32,91 9,90 36,17 
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(stroški elektrike, uporaba kuhinje, 
sanitarij, čiščenje) 

najem mrliškega vozička, vozička za 
vence, svečnikov, mrtvaškega odra/dan 

5,66 9,90 6,22 

najem ozvočenja/pogreb 5,24 9,90 5,76 

Tabela 2: Prikaz spremembe cen najema pokopaliških objektov in naprav. 

 

STORITVE GROBARJEV Trenutno 
veljavna 

cena (v €) 

% povišanja Predlog nove 
cene (v €) 

izkop klasičnega groba  92,71 9,90     101,89 

zasip klasičnega groba 30,90 9,90 33,96 

izkop klasičnega groba s poglobljeno 
jamo 

111,71 9,90 
122,77 

zasip klasičnega groba  s poglobljeno jam  37,23 9,90 40,92 

izkop otroškega groba 55,87 9,90 61,40 

zasip otroškega groba 18,62 9,90 20,46 

izkop žarnega groba 35,72 9,90 39,26 

zasip žarnega groba  11,90 9,90 13,08 

vgradnja žarne niše 29,32 9,90 32,22 

zavarovanje sosednjih grobov zaradi 
izkopa 
- žarni grob 
- klasični grob 

 
7,33 
7,33 

 
9,90 
9,90 

 
8,06 
8,06 

odpiranje in zapiranje groba  29,84 9,90 32,79 

priprava mesta za raztros pepela 14,66 9,90 16,11 

prva ureditev groba 
- žarni grob 
- klasični grob 

 
25,34 
50,56 

 
9,90 
9,90 

 
27,85 
55,57 

prekop posmrtnih ostankov  
(izkop, prekop, zasip, uporaba zaščitnih 
sredstev, dezinfekcijskih sredstev, …) 
pokop do 10 let  
pokop nad 10 let  

 
 
 

446,00 
334,00 

 
 
 

9,90 
9,90 

 
 
 

490,15 
367,07 

dodatek za delo izven rednega delovnega 
časa         + 50 % dodatek za delo na 
nedeljo, praznike                        + 100 % 

   

Tabela 3: Prikaz spremembe cen storitev grobarjev. 

 

STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA Trenutno 
veljavna 

cena (v €) 

% 
povišanja 

Predlog 
nove cene 

(v €) 

prevoz in prenos krste iz mrliške vežice do mesta pokopa s 
položitvijo v grob na pokopališčih Turje, Gore, Podkraj, 
Draga 

152,29 
 
 
 

9,90 167,37 

prevoz in prenos žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s 
položitvijo v grob na pokopališčih Turje, Gore, Podkraj, 
Draga 

104,60 9,90 114,96 
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prenos krste iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo 
v grob na pokopališču Dol  

95,29 
 
 
 

9,90 
 
 
 

104,72 
 
 
 

prenos žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo 
v grob na pokopališču Dol  
ali z raztrosom pepela na pokopališču Dol  

 
47,60 
62,26 

 
9,90 
9,90 

 
52,31          
68,42 

Tabela 4: Prikaz spremembe cen storitev pokopališko pogrebnega moštva. 

Primerjava s cenami pokopališke dejavnosti v sosednjih občinah je prikazana v 

priloženem elaboratu. 

 
3. ZAKLJUČEK 
Predlog cenika storitev pokopališke dejavnosti je bil usklajen s predlogi strokovnih služb, 
in je ustrezen za obravnavo na občinskem svetu. 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava in se opredeli do predlaganega 
cenika storitev pokopališke dejavnosti na območju Občine Hrastnik. 
 
 
  Marko Funkl,  

Župan Občine Hrastnik 
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1 SPLOŠNO 
 

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti – ZPPDej (Uradni list RS, št. 62/2016) je specialni zakon, 
ki celovito ureja področje pogrebne in pokopališke dejavnosti. 
Občina Hrastnik je na podlagi ZPPDej sprejela Odlok o pokopališkem redu na območju občine 
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 5/2020), s katerim je predpisala pokopališki red, v katerem je 
podrobneje uredila in določila izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju občine 
Hrastnik. 

 
POGREBNA DEJAVNOST je opredeljena v 1. odst. 3. člena in 5. členu ZPPDej in obsega zagotavljanje 
24 – urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter storitve, ki se izvajajo 
na trgu: 
- prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba,  
- priprava pokojnika (vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom), 
- upepelitev pokojnika, prevzem in prevoz žare, 
- priprava in izvedba pogreba (prijava pokopa, pogrebna slovesnost). 
 
POKOPALIŠKA DEJAVNOST je opredeljena v 2. odst. 3. člena, 26. in 37. členu ZPPDej in obsega 
upravljanje ter urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina.  
Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in 
investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s 
posegi na območju pokopališč. 
Urejanje pokopališč obsega zgraditev ali razširitev obstoječega pokopališča, zgraditev pokopaliških 
objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališču, razdelitev pokopališča na 
posamezne zvrsti grobov in opustitev pokopališča.  
 
1.1  IZVAJALEC POGREBNE (6. člen ZPPDej) IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI (27. člen ZPPDej) 
 
Izvajalec pogrebne dejavnosti, ki se izvaja na trgu, je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje 
pogoje, določene v ZPPDej in je pridobila dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti.   
 
Kot koncesionarju nam je bilo dne 19. 12. 2017 na podlagi 3. odst. 6. člena ZPPDej s strani Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo RS izdano dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti, za 
prevoz in pripravo pokojnika ter za pripravo in izvedbo pogreba, kar pomeni, da izpolnjujemo pogoje 
za opravljanje pogrebne dejavnosti na trgu in jih bomo izpolnjevali tudi kot javno podjetje od 1. 1. 
2021 dalje.  
 
Upravljalec pokopališča je občina ali oseba javnega prava, ki jo za upravljalca določi organ, pristojen 
za izvrševanje proračuna občine, s svojim aktom v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim 
premoženjem države ali lokalnih skupnosti. Občina lahko pooblasti koncesionarja za izvajanje nalog 
upravljanje pokopališč.   
 
Kot koncesionar smo s strani Občine Hrastnik pooblaščeni za izvajanje nalog upravljanja pokopališč. 
V Odloku o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Hrastnik, d.o.o. (Uradni vestnik Zasavja, št. 
32/2020 je Občina Hrastnik, kot ustanovitelj, določila, da je javno podjetje ustanovljeno tudi za 
namen upravljanja občinskih pokopališč in ga s tem določila za upravljalca pokopališč Dol pri 
Hrastniku, Turje, Gore, Podkraj in Draga.  
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POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
 
2.1  POKOPALIŠKA DEJAVNOST obsega upravljanje ter urejanje pokopališč. 
 
Pokopališka dejavnost se izvaja na pokopališčih Dol pri Hrastniku, Turje, Gore, Podkraj in Draga. 
 
2.1.1 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ obsega: 

 
a) zagotavljanje urejenosti pokopališč, ki  obsega naslednje storitve: 

- vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke 
infrastrukture (vzdrževanje objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture, skupnih 
glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, odvoz odpadkov, poraba vode, elektrike, 
nadzorna služba, storitve informacijske pisarne, druga vzdrževalna dela);  

- storitve najema pokopaliških objektov in naprav; 
- storitve grobarjev (izkop in zasutje grobne jame, prva ureditev groba, ki zajema odvoz 

odvečne zemlje in posušenega cvetja, prekop posmrtnih ostankov) in storitve pokopališko 
pogrebnega moštva (prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s 
položitvijo v grob ali z raztrosom pepela). 

 
Storitve najema pokopaliških objektov in naprav ter storitve grobarjev in pokopališko pogrebnega 
moštva upravljalec pokopališča zaračuna izvajalcem pogrebnih storitev v skladu z Enotnim  cenikom, 
kot ga v svojem 40. členu opredeljuje Odlok o pokopališkem redu na območju občine Hrastnik (UVZ, 
št. 5/2020). 
 
b) izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, 
c) oddajanje grobov v najem (sklepanje najemnih pogodb, obračunavanje in pobiranje grobnin), 
d) vodenje evidenc (evidence pokojnikov, evidence grobov – kataster, evidence najemnikov grobov, 
evidence prekopov, obveščanje javnosti o pogrebu), 
e) izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč (soglasja za postavitev, popravilo, 
odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij). 

 
2.1.1.1 Vrste in obseg storitev vzdrževanja pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter 
druge pokopališke infrastrukture 
 
a) Pokopališča 
Storitve vzdrževanja pokopališč se izvajajo na pokopališčih Dol pri Hrastniku, Turje, Gore, Podkraj in 
Draga. 
 
b) Grobovi 

Število, vrsta in površina grobov -  povprečna površina grobov glede na vrsto: 
otroški  1,5 m2 
enojni  2,0 m2 
dvojni  4,4 m2 
grobnice  6,6 m2 
žarni  1,5 m2 

skupna površina grobov:  
pokopališče Dol pri Hrastniku     5.122 m2 
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pokopališče Turje               144 m2 
pokopališče Gore      72 m2 
pokopališče Draga               262 m2 
pokopališče Podkraj                         72 m2 

 
število grobov glede na vrsto: 

 pokopališče vrsta groba število 
grobov 
skupno 

 
  

število grobov v 
najemu 

OCENJENO ZA 
LETO 2021 

število 
neaktivnih 

grobov (neznan 
najemnik, 
opuščeni) 

pokopališče Dol pri Hrastniku otroški    18  

enojni   1806  

dvojni  242  

grobnice  1  

žarni    204  

 žarno kasetno 
grobno mesto 

 60  

 Prostor za 
raztros pepela 

 10  

SKUPAJ  2714 2341 373 

pokopališče Turje otroški      

enojni   44  

dvojni  6  

grobnice  1  

žarni    /  

SKUPAJ  65 51 14 

pokopališče Gore otroški      

enojni   15  

dvojni  6  

grobnice  3  

žarni    /  

SKUPAJ  31 24 7 

pokopališče Draga otroški      

enojni   6 
 

dvojni  5  

grobnice  8  

žarni    1  

SKUPAJ  117 20 97 

pokopališče Podkraj otroški      

enojni   5  

dvojni  11  

grobnice  2  

žarni    /  

SKUPAJ  29 18 11 

rezervacije   14  

  Prikaz števila grobov in posameznih pokopališč  
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c) Storitve zagotavljanja urejenosti po pokopališčih 
 

Pokopališče Dol pri Hrastniku (16.000 m2): 
- košnja in čiščenje zelenih površin najmanj 5 x letno, 
- košnja in čiščenje brežin ob potoku, ki teče ob pokopališču, najmanj 3 x letno, 
- striženje grmovnic in žive meje po potrebi oz. najmanj 1 x letno, 
- škropljenje in odstranjevanje zeli 2 x letno, 
- vzdrževanje poti in razstiranje peska tedensko, 
- grabljenje pod cipresami 3 x letno, 
- pometanje asfaltnih površin in okolice poslovilnega objekta 1x tedensko, 
- čiščenje fontan, 
- urejanje in čiščenje drugih površin, skupnih pokopaliških objektov, naprav in druge infrastrukture 

na pokopališču, 
- ravnanje z odpadki (ločeno zbiranje odpadnih nagrobnih sveč, zelenega vrtnega odpada, mešanih 

komunalnih odpadkov), 
- vzdrževanje nasadov cvetja, cipres, cvetličnih korit, grmovnic, 
- vzdrževanje in čiščenje  zapuščenih grobov, grobnic  in njihovo odstranjevanje, 
- vzdrževanje in čiščenje  skupnih socialnih in občinskih grobov, 
- vzdrževanje pokopališča v času zime. 
 
Pokopališče Turje (1.600 m2): 
- košnja in čiščenje zelenih površin najmanj 5 x letno, 
- striženje grmovnic in žive meje po potrebi oz. najmanj 1 x letno, 
- škropljenje in odstranjevanje zeli 2 x letno, 
- vzdrževanje poti in razstiranje peska tedensko, 
- urejanje in čiščenje drugih površin, skupnih pokopaliških objektov, naprav in druge infrastrukture 

na pokopališču, 
- ravnanje z odpadki (ločeno zbiranje odpadnih nagrobnih sveč, zelenega vrtnega odpada, mešanih 

komunalnih odpadkov), 
- vzdrževanje zapuščenih grobov in njihovo odstranjevanje, 
- vzdrževanje pokopališča v času zime. 
 
Pokopališče Gore (600 m2): 
- košnja in čiščenje zelenih površin najmanj 5 x letno, 
- striženje grmovnic in žive meje po potrebi oz. najmanj 1 x letno, 
- škropljenje in odstranjevanje zeli 2 x letno, 
- vzdrževanje poti in razstiranje peska tedensko, 
- urejanje in čiščenje drugih površin, skupnih pokopaliških objektov, naprav in druge infrastrukture 

na pokopališču, 
- ravnanje z odpadki (ločeno zbiranje odpadnih nagrobnih sveč, zelenega vrtnega odpada, mešanih 

komunalnih odpadkov), 
- vzdrževanje zapuščenih grobov in njihovo odstranjevanje, 
- vzdrževanje pokopališča v času zime. 
 
Pokopališče Draga (338 m2): 
- košnja in čiščenje zelenih površin najmanj 5 x letno, 
- striženje grmovnic in žive meje po potrebi oz. najmanj 1 x letno, 
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- škropljenje in odstranjevanje zeli 2 x letno, 
- vzdrževanje poti in razstiranje peska tedensko, 
- urejanje in čiščenje drugih površin, skupnih pokopaliških objektov, naprav in druge infrastrukture 

na pokopališču, 
- ravnanje z odpadki (ločeno zbiranje odpadnih nagrobnih sveč, zelenega vrtnega odpada, mešanih 

komunalnih odpadkov), 
- vzdrževanje zapuščenih grobov in njihovo odstranjevanje, 
- vzdrževanje pokopališča v času zime. 
 
Pokopališče Podkraj (190 m2): 
- košnja in čiščenje zelenih površin najmanj 5 x letno, 
- striženje grmovnic in žive meje po potrebi oz. najmanj 1 x letno, 
- škropljenje in odstranjevanje zeli 2 x letno, 
- vzdrževanje poti in razstiranje peska tedensko, 
- urejanje in čiščenje drugih površin, skupnih pokopaliških objektov, naprav in druge infrastrukture 

na pokopališču, 
- ravnanje z odpadki (ločeno zbiranje odpadnih nagrobnih sveč, zelenega vrtnega odpada, mešanih 

komunalnih odpadkov), 
- vzdrževanje zapuščenih grobov in njihovo odstranjevanje, 
- vzdrževanje pokopališča v času zime. 

 
2.1.2 UREJANJE POKOPALIŠČ obsega: 
a) zgraditev ali razširitev obstoječega pokopališča  
b) zgraditev pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališču,  
c) razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti grobov, 
d) opustitev pokopališča. 
 
 

3 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ  
(uporaba pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, 
pogrebne pristojbine, grobnine in cene soglasij za poseg v pokopališki prostor) na podlagi 40. 
člena Odloka o pokopališkem redu na območju občine Hrastnik (UVZ, št. 5/2020) 
 
3.1 GROBNINE 
 
Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino. 
 
Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto 
groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba. 
Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške 
vodenja evidenc. 
Cena grobnine se za različno vrsto groba izračuna kot razmerje grobnine za posamezno vrsto groba 
glede na enojni grob. Faktorji grobnine glede na enojni grob so določeni v točki (3) 32. člena Odloka 
o pokopališkem redu na območju občine Hrastnik (UVZ, št. 5/2020). 
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3.1.1 VELJAVNE CENE GROBNIN 
 
Grobnine se zaračunavajo po cenah z dne 1. 1. 2009, ki so bile sprejete na 19. seji Občinskega sveta 
Občine Hrastnik, dne 18. 12. 2008, ter ponovno, nespremenjene, na seji Občinskega sveta Občine 
Hrastnik, dne 22. 12. 2016 s sklepom št. 354-33/2016. 
                                                                                                                                                                                       
EUR/brez DDV 

Vrsta groba  
 

otroški grob 19,19 

enojni grob 22,05 

dvojni grob 24,15 

rezervacija groba 31,81 

grobnice 23,43 

žarni grobovi 22,95 

  

soglasje za izvršitev zidarskih, kamnoseških in drugih del  28,44 

Trenutno veljavne cene  
 
3.1.2 SESTAVA CENE STORITVE NAJEM GROBA - GROBNINA 
 
Cena storitve najem groba – grobnine zajema naslednje stroške: 
- najemnina za javno infrastrukturo; 

lastniku infrastrukture Občini Hrastnik plačujemo mesečno najemnino za uporabo gospodarske 
javne infrastrukture potrebne za izvajanje pokopališke dejavnosti; 

- stroški materiala, storitev; 
- stroški dela; 
- amortizacija osnovnih sredstev; 
- splošni stroški; 
- prevrednotovalni poslovni odhodki. 

 
3.1.3 VSEBINA ELABORATA 
 
V tem elaboratu je prikazano gibanje količin in stroškov grobnin in se za preteklo obračunsko 
obdobje in obračunsko ceno (v gradivu navedeno leto 2017, leto 2018 in leto 2019) upoštevajo 
dejanske količine opravljenih storitev in stroški izvajalca v obdobju 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 in 1. 
1. 2018 do 31. 12. 2018 ter od 1.1. 2019 do 31. 12. 2019. Ker so v letu 2018  in 2019 veljale cene 
potrjene v letu 2017, se za predračunsko količino opravljenih storitev in predračunske stroške 
izvajanja storitev za preteklo obračunsko obdobje upoštevajo podatki iz kalkulacije cene potrjene v 
letu 2017, obračunski stroški pa se upoštevajo za leto 2017 in 2018 ter 2019. 
Za prihodnje obračunsko obdobje in predračunsko ceno – leto 2021 se upoštevajo količine in stroški 
za obdobje januar 2020 – oktober 2020 z oceno za leto 2021. 
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3.1.3.1 Predračunska – potrjena in obračunska količina opravljenih storitev za preteklo 
obračunsko obdobje za leta 2017, 2018 in 2019 – prikaz gibanja količin 
 

pokopališče predračunska 
količina 2017 

obračunska 
količina 2017 

obračunska 
količina 2018 

obračunska 
količina 2019 

Dol pri Hrastniku 2324   2339 

Turje 45   52 

Gore 21   25 

Draga 13   21 

Podkraj 17   20 

SKUPAJ 2420 2449 2453 2457 

Količina opravljenih storitev  
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3.1.3.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev za preteklo obračunsko 
obdobje 2017, 2018 in 2019 – prikaz gibanja stroškov 
 
a) stroški javne infrastrukture 

EUR/brez DDV  

vrsta stroška predračunski 
stroški 2017 

obračunski 
stroški 2017 

obračunski 
stroški 2018 

obračunski 
stroški 2019 

strošek najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura  4.056,21 3.899,40 3.899,40 3.899,40 

stroški zavarovanja infrastrukture  78,45 56,48 12,06 12,61 

stroški odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, 
povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture  

    

odhodki financiranja (obresti), povezani z dolžniškim financiranjem gradnje ali 
obnove infrastrukture  

    

SKUPAJ STROŠKI 4.134,66 3.955,88 3.911,46 3.912,01 

ŠTEVILO GROBOV 2420 2449 2453 2457 

CENA 1,7085 1,6153 1,5945 1,5922 

Stroški javne infrastrukture  
 
b) stroški storitev  

                        
EUR/brez DDV 

stroški opravljanja storitve  v € struktura (%) strošek 
€/m3 

2017 2018 2019 

  predračunski stroški 
2017 

obračunski 
stroški 2017 

obračunski  
stroški 2018 

obračunski 
stroški 2019 

A) NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 17.713 35,59 7,3194 17.594 17.224 18.577 

strošek materiala in energije 2.302 4,63 0,9512 2.295 1.735 2.118 

stroški storitev pri opravljanju storitev 14.462 29,06 5,9760 14.792 15.047 16.099 

ostali stroški storitev 949 1,91 0,3921 507 442 360 

B) NEPOSREDNI STROŠKI DELA 23.125 46,46 9,5558 22.913 23.363 25.903 
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stroški plač 16.882 33,92 6,9760    

stroški socialnih zavarovanj 3.237 6,50 1,3376    

drugi stroški dela 3.006 6,04 1,2421    

C) DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 141 0,28 0,0583 534 31 265 

drugi neposredni stroški 141 0,28 0,0583 534 31  

D) SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI 1.320 2,65 0,5455 2.640 2.528 3.131 

stroški materiala, storitev, AM, storitve in dela 1.320 2,65 0,5455    

E) SPLOŠNI NABAVNO -PRODAJNI STROŠKI       

splošni stroški nabave       

splošni stroški uprave       

F) SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 5.755 10,49 2,3781 6.335 5.448 5.450 

stroški materiala, AM potrebnih OS, storitev in dela 5.755 10,49 2,3781    

G) OBRESTI       

obresti financiranja opravljanja storitev        

H) NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 1.478 2,97 0,6107 1.192 1.600 2.038 

J) DRUGI POSLOVNI ODHODKI 239 0,48 0,0988 320 5 207 

K) DONOS 
 NA VLOŽENA LASTNA SREDSTVA 

      

L) PRIHODKI KI ZNIŽAJO LASTNO CENO       

S K U P A J 49.771 100,00 20,5665 51.528 50.199 55.571 

POVPREČNA CENA/GROB 20,5665     21,0404 20,4643 22,6175 

Količina grobov 2420     2449 2453 2457 

Obračunski stroški izvajanja storitev v preteklem obračunskem obdobju 
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2.1.3.3 Veljavna cena leta 2017 in obračunske cene leta 2017, 2018 in 2019 - prikaz gibanja cen 
                        

EUR/brez DDV 
elementi cene 

 

predrač. 

2017  

obrač. 

2017 

 

obrač. 

2018 

 

 

 

obrač. 

2019 

 

predrač. 

2017/ 

obrač. 

2017 

(razlika) 

predrač. 

2017/ 

obrač. 

2018 

(razlika) 

predrač. 

2017/ 

obrač. 

2019 

(razlika 

indeks 

obrač. 

2017/ 

predrač. 

2017 

indeks 

obrač. 

2018/ 

predrač. 

2017 

indeks 

obrač. 

2019/ 

predrač. 

2017 

skupaj 

razlika 

(2017 + 

2018, 

2019) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Javna 

infrastruktura 

1,7085 1,6153 1,5945 1,5922 -0,0932 -0,1140 -0,1163 94,5 93,3 93,2 -0,3235 

Storitev najema  20,5665 21,0404 20,4643 22,6175 +0,4739 -0,1022 +2,0510 102,3 99,5 109,9 +2,4227 

Skupaj 22,2750 22,6557 22,0588 24,2097 +0,3807 -0,2162 +1,9347 101,7 99,0 108,7 +2,0992 

 
  Obračunska cena javne infrastrukture pada, ker se veča število grobov v najemu. 
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3.1.4 PREDRAČUN 2021 
 
3.1.4.1 Predračunski stroški izvajanja storitev in količine opravljenih storitev za prihodnje 
obračunsko obdobje – leto 2021 

 EUR/brez DDV 
pokopališče  število grobov v najemu  

na pokopališčih 

Dol pri Hrastniku 2341 

Turje 51 

Gore 24 

Draga 20 

Podkraj 18 

Rezervacije 14 

SKUPAJ 2468 

Količina opravljenih storitev  
 
Število grobov se   izračunana na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega 
groba. Faktorji grobnine glede na enojni grob so določeni v točki (3) 32. člena Odloka o pokopališkem 
redu na območju občine Hrastnik (UVZ, št. 5/2020). 
 

storitev faktor 
 

število grobov 
glede na velikost 

število grobov 
glede na faktor 

Grobnina za enojni grob 1                        1876 1876 

Grobnina za otroški grob 0,8 18 14,40 

Grobnina za žarni grob 1 205 205 

Grobnina za žarno nišo (v steni) 0,6 60 36 

Grobnina za dvojni grob 1,5 270 405 

Grobnina za povečan grobni prostor 1,7   

Grobnina za vrstni grob 1   

Grobnina za grobnice 2,5 15 37,50 

Grobnina za prostor za anonimni pokop 1   

Grobnina za prostor za raztros pepela 1 10 10 

Grobnina za prostor za napisno ploščo 0,4   

Grobnina za rezervacijo groba 1,4 14 19,60 

SKUPAJ  2468 2603,50 

 
3.1.4.2 Predračunski stroški javne infrastrukture za izvajanje storitev - leto 2021 

                        
EUR/brez DDV 

vrsta stroška predračunski stroški 
2021 

strošek najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura  4.573,92 

stroški zavarovanja infrastrukture  16,86 

stroški odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, 
povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture  

 

odhodki financiranja (obresti), povezani z dolžniškim financiranjem gradnje ali 
obnove infrastrukture  

 



________________________________________________________________________________ 
ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI 

14 
 

SKUPAJ STROŠKI 4.590,78 

ŠTEVILO GROBOV 2,603,50 

CENA 1,7634 

Stroški javne infrastrukture  
 
3.1.4.3 Predračunski stroški izvajanja storitev – leto 2021 

                        
EUR/brez DDV 

  stroški opravljanja storitve javne službe v € struktura strošek 
€/m3 

  A) NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 14.067 24,04 5,3670 

  Strošek materiala in energije 11.578 19,79 4,4174 

2. stroški storitev pri opravljanju storitev 1.909 3,26 0,7283 

3. ostali stroški storitev 580 0,99 0,2213 

  B) NEPOSREDNI STROŠKI DELA 31.989 54,67 12,2049 

1. stroški plač 31.989 54,67 12,2049 

2. stroški socialnih zavarovanj  0,00 0,0000 

3. drugi stroški dela  0,00 0,0000 

  C) DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 434 0,74 0,1656 

1. drugi neposredni stroški 434 0,74 0,1656 

  D) SPLOŠNI  (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI 3.349 5,72 1,2774 

1. stroški materiala, storitev, AM, storitve in dela 3.348 5,72 1,2774 

  E) SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNI STROŠKI  0,00 0,0000 

1. splošni stroški nabave  0,00 0,0000 

2. splošni stroški uprave  0,00 0,0000 

  F) SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 6.580 10,49 2,5105 

1. stroški materiala, AM, potrebnih OS, storitev in dela  6.580 10,49 2,5105 

  G) OBRESTI  0,00 0,0000 

1. obresti financiranja opravljanja storitev   0,00 0,0000 

  H) NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 1.778 3,04 0,6784 

  J) DRUGI POSLOVNI ODHODKI 320 0,55 0,1221 

  K) DONOS NA VLOŽENA LASTNA SREDSTVA  0,00 0,0000 

  L) PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO STORITVE GJS  0,00 0,0000 

  S K U P A J 58.517 100,00 22,4763 

 Predračunska cena 22,4763     

 Količina grobov danih v najem 2603,50     

Stroški izvajanja storitev 
 
A)NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (14.017 €)  
Materialni stroški 11.578 €) 
- stroški električne energije predstavljajo stroške električne energije za razsvetljavo na 

pokopališču (1.248 €); 
- stroški pogonskega goriva zajemajo stroške goriva za kosilnice za košenje zelenic na pokopališčih 

in prevoze na pokopališča Dol pri Hrastniku, Turje, Gore, Draga, Podkraj (951 €); 
- stroški komunalnih storitev – vodarina, odvajanje, čiščenje odpadne vode, odvoz odpadkov- po 

dejanski porabi in odvozih (mesečno po računih, ter upoštevanim povečanjem za april in oktober 
zaradi pomladanskega in jesenskega urejanja grobov) (7.765 €) 

- drugi stroški materiala predstavljajo stroške potrošnega materiala, materiala za zaščito in 
varstvo pri delu (272 €) pisarniški material, kartuše za izdajo soglasij in vodene evidence grobov, 
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knjige umrlih,… (450 €) materiala in rezervni deli za  vzdrževanje OS (300 €), drobno orodje – 
krampi, lopate, samokolnice, grablje, motike,  (200 €) , peska , škropiv za zeli, …. (392 €); 

 
Stroški storitev (1.909 €) 
- stroški storitev in vzdrževanja osnovnih sredstev -motorne kosilnice, kose na nitko, električne 

škarje za obrezovanje grmovnic, cipres,… (1.909 €); 
 
Ostali stroški storitev (580 €) 
- stroški drugih storitev so del stroškov zavarovanja avtomobilov in osnovnih sredstev v lasti 

podjetja (360 €), druge poslovne storitve- stroški wc kabin za prvi november (120 €); 
- zdravstveni pregledi delavcev (100 €); 

 
B) NEPOSREDNI STROŠKI DELA ( 31.989 €) 
- stroški plač: vsebujejo stroške sorazmernega dela  bruto plač, nadomestil, nadurnega dela  za 

dva delavca, ki opravljata dela na vzdrževanju pokopališča ( 25.704 €);  
- stroški plač: vsebujejo stroške sorazmernega dela  bruto plač, nadomestil, nadurnega dela  za 

delavca – vodjo delovne enote, ki izdaja soglasja za zidarska in kamnoseška dela na pokopališču, 
vodi evidence grobov, knjigo umrlih,….. (6.285 €) 
 

C) DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI (434 €) 
- so stroški sodnih taks za vložene izvršilne predloge (170 €) n drugi stroški v deležih: članarine, 

naročnine,  (264 €); 
 
D) SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI ( 3.348 €) 
- stroški materiala, storitev, dela, amortizacija – zajemajo stroške amortizacije poslovno potrebnih 

osnovnih sredstev izvajalca (2.280 €) in del stroškov dela tehničnega direktorja na podlagi sodil 
(1.068 €); 

 
F) SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI ( 6.582 €) 
- stroški materiala, AM potrebnih OS, storitev dela - so stroški plač delavk finančno-

računovodskega oddelka, splošnega oddelka in direktorice ter tisti splošni stroški, katerim ob 
samem nastanku ne moremo določiti stroškovnih nosilcev ter so razdeljeni v skladu s tč 2. 10 čl. 
Uredbe o cenah in sklepa Nadzornega sveta KSP Hrastnik, d. d. z dne 31. 5 . 2013 glede na delež 
proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvajalnih stroških; to so ogrevanje, 
stroški električne energije, vode, amortizacija za poslovno stavbo, v kateri so prostori vseh 
delovnih enot in uprave; 

- sem spadajo tudi stroški pisarniškega materiala, bančnih, poštnih, telefonskih storitev, stroški 
vzdrževanja računalniških programov, zdravstveni pregledi delavcev uprave, stroški revizorjev, 
sej nadzornega sveta, notarski stroški za skupščino družbe, nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča, najemnine za kopirni stroj, …( 6.580 €);  

 
H) NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE (1.778 €) 
- zajemajo delež bančnih (100 €), poštnih in telefonskih stroškov (1.678 €), ki nastanejo pri 

pošiljanju in plačevanju položnic za najemnine grobov, razdeljen v skladu s tč 2. 10 čl. Uredbe o 
cenah in sklepom Nadzornega sveta KSP Hrastnik, d.d. z dne 31. 5. 2013 glede na delež 
proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvajalnih stroških; 
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J) DRUGI POSLOVNI ODHODKI (320 €) 
- vsebujejo oceno prevrednotovalnih poslovnih odhodkov (odpisi), ki jih ugotavljamo konec leta 

na podlagi SRS 5 in vloženih neizterljivih izvršilnih predlogov (320 €); 
 
K) DONOS NA VLOŽENA LASTNA SREDSTVA  
- donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca ni vkalkuliran v ceno. 
 
Storitve povezane z izvajanjem pokopališke dejavnosti se izvajajo z enotnimi osnovnimi sredstvi DE 
Pokopališče, v okviru katere se izvajajo pokopališke in pogrebne storitve. 
 
V preteklem obračunskem obdobju smo za neposredno izvajanje storitev uporabljali osnovna 
sredstva v skupni vrednosti 7.127 € (povprečna sedanja vrednost) oziroma 44.924 € (povprečna 
nabavna vrednost uporabljenih sredstev). 
Prikazali smo povprečno sedanjo vrednost osnovnih sredstev v letu 2018 in povprečno nabavno 
vrednost sredstev uporabljenih v letu 2018, izračunano iz stanja na 1. 1. 2018 in stanja za 31. 12. 
2018. 
 
V preteklem obračunskem obdobju smo za neposredno izvajanje storitev uporabljali osnovna 
sredstva v skupni vrednosti 4.107,16 € (povprečna sedanja vrednost) oziroma 47.600,82 € 
(povprečna nabavna vrednost uporabljenih sredstev). 
Prikazali smo povprečno sedanjo vrednost osnovnih sredstev v letu 2019 in povprečno nabavno 
vrednost sredstev uporabljenih v letu 2019, izračunano iz stanja na 1. 1. 2019 in stanja za 31. 12. 
2019. 
 
V prihodnjem obračunskem obdobju bomo za neposredno izvajanje storitev uporabljali osnovna 
sredstva v skupni vrednosti 8.000,15 € (povprečna sedanja vrednost) oziroma 53.475,41 € 
(povprečna nabavna vrednost uporabljenih sredstev). 
Prikazali smo povprečno sedanjo vrednost osnovnih sredstev v letu 2021 in povprečno nabavno 
vrednost sredstev uporabljenih v letu 2021, izračunano iz stanja na 1. 1. 2021 in oceno za 31. 12. 
2021  
 
3.1.4.4 Prikaz razdelitve splošnih stroškov za prihodnje obračunsko obdobje – leto 2021                                         

dejavnost (sm) 
 

leto 
2017 

leto 
2018 

leto 
2019 

leto 
2021 

VODOVOD 22,9 23,0 22,35 24,3 

ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE 7,1 6,0 6,00 8,00 

GREZNICE 2,4 3,0 2,03 2,4 

ČIŠČENJE KOM. ODPADNE VODE 15,6 15,0 14,80 14,6 

JKR 11,0 8,0 5,71 6,5 

POKOPALIŠČE 6,5 6,0 6,65 7,9 

RAVNANJE Z ODPADKI 15,5 15,0 14,60 19,3 

OGLAŠEVANJE 0,2 0,7 0,32 0,1 

TRŽNICA 0,3 0,3 0,24 0,3 

VZDRŽEVANJE CEST 2,8 3,0 3,36 2,0 

GRADBENA ENOTA 8,8 14,0 18,40 8,4 

STANOVANJSKI ODDELEK 6,9 6,0 5,54 6,2 

SKUPAJ 100 100 100,00 100 

Prikaz razdelitve splošnih stroškov  
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Na te storitve so splošni stroški razdeljeni na podlagi sodila neposrednih stroškov, ki se izračunajo 
kot delež neposrednih stroškov v okviru neposrednih stroškov stroškovnih mest dejavnosti (sodilo, 
ki je bilo sprejeto na seji Nadzornega sveta KSP Hrastnik, d. d. dne 31. 5. 2013).  
 
3.1.4.5 Prihodki ustvarjeni s posebnimi storitvami  
 
Prihodki od posebnih storitev so tisti prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih 
dejavnosti in pri tem uporablja javno infrastrukturo v soglasju z lastnikom infrastrukture in prihodki 
doseženi s prodajo stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti. Izvajanje storitev za 
katere se plačuje grobnina te vrste prihodkov nima.  
 
3.1.4.6 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva  
 
Donos ni vkalkuliran v ceno.  
 
Na podlagi Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture, številka 014-3/2015, avgust 2015, 
znaša najemnina infrastrukturnih objektov, naprav in opreme za izvajanje pokopališke službe za leto 
2018 3.911,46 €, od tega na podlagi predračuna amortizacije Občine Hrastnik za leto 2018 3.899,40 
€ za amortizacijo javne infrastrukture in 12,06 € za zavarovanje, ter za leto 2019  3.912,01 €, od tega 
na podlagi predračuna amortizacije Občine Hrastnik za leto 2019 3.899,40 € za amortizacijo javne 
infrastrukture in 12,61 € za zavarovanje 
 
Na podlagi Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture in Predračuna za amortizacijo 
infrastrukture občine Hrastnik za leto 2021 za izvajanje gospodarskih javnih služb znaša najemnina 
infrastrukturnih objektov, naprav in opreme za izvajanje pokopališke službe za leto 2021 4.590,78 
€, od tega na podlagi predračuna amortizacije Občine Hrastnik za leto 2021  4.573,92 € za 
amortizacijo javne infrastrukture in 16,86 € za zavarovanje. 
 
V kalkulaciji je upoštevano, da se celotni delež najemnine za infrastrukturo prenese na uporabnike 
javne infrastrukture. Delež, ki se prenese na uporabnike storitev je 100 %. 
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3.1.4.7 Izračun predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje – leto 2021, ter prikaz gibanja obračunske cene za pretekla leta 
 

                                                                                                                                                                         EUR/brez DDV 

element 
cene 

predračunska cena 
2017 

 
 

obračunska cena  
2017 

 

obračunska cena  
2018 

obračunska cena  
2019 

PREDLOG NOVE 
CENE 2021 

javna infrastruktura 1,7085 1,6153 1,5945 1,5922 1,7634 

storitev najema 20,5665 21,0404 20,4643 22,6175 22,4763 

skupaj 22,2750 22,6557 22,0588 24,2097 24,2397 
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3.1.4.8 Prikaz sodil za razporejanje vseh vrst stroškov in prihodkov po dejavnostih 
 
KSP HRASTNIK, d.d. v okviru svojih stroškovnih mest opravlja več obveznih in izbirnih občinskih 
gospodarskih javnih služb in drugih gospodarskih dejavnosti, zato je skladno z državnimi predpisi 
(SRS 35, Zakoni) dolžna izkazati ločene računovodske izkaze za vsako izmed navedenih dejavnosti. 
Družba evidentira prihodke, stroške in odhodke na stroškovnih mestih. Večji del stroškovnih mest 
pripada neposredno posameznim dejavnostim (vodovod, odvajanje - čiščenje odpadnih voda, 
odpadki,..), del stroškovnih mest pa je posrednih in s tem splošnih (SKO, FRO,..). Za zunanje in 
notranje poročanje se prihodki, stroški in odhodki evidentirani na stroškovnih mestih združujejo na 
nivoju dejavnosti. 
Večji del prihodkov, stroškov in odhodkov se na posamezno dejavnost ugotavlja in razporeja 
neposredno na izvoru, preostalo pa se na posamezno dejavnost razporedi na podlagi sodil, ki so bila 
sprejeta na seji Nadzornega sveta KSP Hrastnik, d. d. dne 31. 5. 2013. 
 
3.1.4.9 Druga razkritja po Slovenskem računovodskem standardu - SRS 35  
 
Izkaz poslovnega izida po dejavnostih - ocena za 2021 -  prikaz gibanja poslovnega izida za pretekla 
leta in ocena za leto 2021 
 
STROŠKOVNO MESTO UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ  

                        
EUR/brez DDV 

 stroškovno mesto realizacija 
2017 

realizacija 
2018 

 

realizacija 
2019 

ocena 
2021 

I PRIHODKI     

1 POSLOVNI PRIHODKI 57.250 55.751 57.622 63.428 

 izbirne GJS     

 najemnine grobov 56.302 55.751 56.978 63.108 

II FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH 
TERJATEV 

    

III PREJETE ODŠKODNINE     

IV OSTALI PRIHODKI 948 91 644 320 

I STROŠKI, ODHODKI     

1 STROŠKI MATERIALA 2.295 1.735 2.118 11.578 

 material - ostali 208 271 298 892 

 gorivo- električna energija 2.087 1.464 1.820 2.199 

 Pomožni material    722 

 Komunalne storitve    7.765 

2 STROŠKI STORITEV 21.936 22.166 22.414 8.858 

 opravljanje storitev- odvoz odpadkov 14.220 14.220 14.220  

 storitve vzdrževanja OS 572 827 1.879 1.909 

 poštne, telefonske 1.192 1.500 1.942 1.778 

 zavarovanje 360 360 360 360 

 zdravstveni pregledi  82  100 

 druge poslovne storitve 147 100 96 120 

 najemnina za infrastrukturo 5.445 5.077 3.917 4.591 

3. AMORTIZACIJA 1.640 1.317 1.680 2.280 
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 amortizacija OS v lasti podjetja in 
naložbenih nepremičnin 

1.640 1.317 1.680 2.280 

4. REZERVACIJE     

5. STROŠKI DELA 23.913 24.574 27.354 33.057 

 stroški plač 17.454 17.939 19.968 24.132 

 stroški socialnih zavarovanj 3.347 3.440 3.830 4.628 

 drugi stroški dela 3.109 3.195 3.556 4.297 

6. DRUGI STROŠKI 534   434 

 drugi stroški 534 31  434 

7. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI IN 
FINANČNI ODHODKI 

320  472 320 

 prevrednotovalni odhodki, obresti 320 5 472 320 

8 FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH 
OBVEZNOSTI (obresti krediti) 

    

9 DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI 
ODHODKI 

    

 STROŠKI, ODHODKI - SKUPAJ 50.638 49.828 54.038 56.527 

10 STROŠKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI (sko, fro) 6.335 5.448 5.450 6.582 

 VSI STROŠKI 56.973 55.276 59.488 63.109 

 POSLOVNI IZID  +277 +566 -1.866 +319 

Prikaz poslovanja upravljanje in vzdrževanje pokopališč  
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3.1.5 POVZETEK S PREDLOGI NOVIH CEN GROBNIN 
 
3.1.5.1 Povzetek  

                                                                                                                                                                                                  EUR/brez DDV 

element 
cene 

predračunska cena 
2017 

 
 

obračunska cena 
2017 

 

obračunska cena 
2018 

obračunska cena 
2019 

predlagana cena 
2021 

infrastruktura 
1,7085 1,6153 1,5945  

1,5922 
1,7634 

storitev najema 20,5665 21,0404 20,4643 22,6175 22,4763 

skupaj 22,2750 22,6557 22,0588 24,2097 24,2397 

Prikaz izračuna predračunske cene 2021 
 
 

                                                                                                                                                                                                                              EUR/brez DDV 

element cene predračunska 
potrjena cena 2017 

predračunska 
potrjena cena 2018 

predračunska 
potrjena cena 2019 

(enaka kot 2017) 

predlagana 
cena 2021 

indeks 
predlagana cena 

2021 
/ 

predračunska 
potrjena cena 2017 

% 

javna infrastruktura 1,7085 1,7085 1,7085 1,7634 103,21 

storitev najema 20,5665 20,5665 20,5665 22,4763 109,29 

Skupaj 22,2750 22,2750 22,2750 24,2397 108,82 
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V primerjavi s trenutno veljavno ceno iz leta 2009 predlagamo, da se cena grobnine v skupnem  zviša 
za 8,82 %. Najemnina za infrastrukturne objekte in naprave se bo v letu 2021 povišala zaradi novih 
vlaganj v infrastrukturo – asfaltiranje poti, izgradnja prostora za raztros pepela, obnova žarnega 
zidu, zasaditev na parkirišču pokopališča Dol, nova pokopna polja,… za 3,21 %.  Povišali so se tudi 
stroški izvajanja storitev pri urejanju in vzdrževanju pokopališč  za 9,28 %. 
    
Primerjava stroškov izvajanja storitve 
stroški opravljanja storitve javne 
službe 

          veljavna cena 
2009 

predlog cene 
2021 

indeks 
veljavna/predlog 

A) NEPOSREDNI STROŠKI 
MATERIALA IN STORITEV 

17.713 
14.067 79,42 

strošek materiala in energije 2.302 11.578 502,95 

stroški storitev pri opravljanju 
storitev 

14.462 
1.909 13,20 

ostali stroški storitev 949 582 61,33 

B) NEPOSREDNI STROŠKI DELA 23.125 31.989 138,33 

C) DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 141 434 307,80 

drugi neposredni stroški    

D) SPLOŠNI (POSREDNI) 
PROIZVAJALNI STROŠKI 

1.320 
3.249 246,13 

E) SPLOŠNI NABAVNO - 
PRODAJNI STROŠKI 

 
  

F) SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 5.755 6.580 114,33 

G) OBRESTI    

H) NEPOSREDNI STROŠKI 
PRODAJE 

1.478 
1.778       120,29 

J) DRUGI POSLOVNI ODHODKI 239 320 133,89 

K) DONOS NA VLOŽENA LASTNA 
SREDSTVA 

 
  

S K U P A J 49.771 58.517 117,57 

Predračunska cena  20,5665 22,4763 109,28 

Predračunske količine  2420 2603,50 107,58 

 
Neposredni stroški materiala in storitev so se od kalkulacije za leto 2009, ki je bila izdelana na podlagi 
stroškov leta 2008, zmanjšali za 20 %.  Zmanjšanje je na račun stroškov komunalnih storitev, ki smo 
jih v letu 2020 pričeli evidentirati po dejanskih  količinah  in cenah, ki veljajo za  vse uporabnike, ter 
v tem, da stroške po  sprejetju Odloka o pokopališkem redu na območju občine Hrastnik delimo na 
več stroškovnih mest. 
 
Stroški dela so se v primerjavi z veljavno ceno  povečali za 38,33 %.  Analiza plač je pokazala da je 
bila izhodiščna plača v letu 2008 v višini 434,79 € ter, da je leta 2020 v višini 521,77 € -  povečanje 
izhodiščne osnovne plače za 20 %. Poleg tega se je povečeval dodatek na delovno dobo 0,5 % in 
dodatek na stalnost 0,2 %, nadurno delo, dežurstvo na delovnem mestu, delovna uspešnost. 
Povečala se je tudi prehrana med delom iz 4,17 € na 6,12 €  - za 46 %.  Glede na to, da nimamo 
fluktuacije (razen upokojitev), to letno povišuje stroške plač. V tem času se je regres povečal iz 
750,00 € na 1.050,00 € – to je zopet dodatnih 300,00 € razlike za vsakega delavca oz. 40 % povečanje. 
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Minimalna plača je leta 2008 znašala 589,19 €, v letu 2020 znaša 940,58 €. Lahko vsebuje samo ure 
dela. Če ocenitev posameznega delovnega mesta ne dosega minimalne plače je delodajalec dolžan 
izplačati razliko. Vsi dodatki, stimulacije, nadure,… se ne vštevajo v minimalno plačo, ampak jo 
povečujejo, do letos so bili to sestavni del minimalne plače. Povečanje plač predstavljajo tudi 
dodatki za delo v pogojih »koronavirusa«. 
Strošek dela vsebuje  strošek  sorazmernega  dela bruto plač,  nadomestil, nadurnega dela, dodatkov 
za dva delavca ki opravljata dela na vzdrževanju in urejanju pokopališč in  strošek  sorazmernega 
dela bruto plač, nadomestil, nadurnega dela, dodatkov za vodjo enote, ki izdaja soglasja za zidarska 
in kamnoseška dela na pokopališču in vodi evidence grobov, knjige umrlih,…. 
 
Drugi neposredni stroški predstavljajo stroške deleža članarine Gospodarski zbornici za komunalno 
gospodarstvo za leto 2020 ter takse za vložene izvršilne predloge. Višina taks je odvisna od števila 
izvršilnih predlogov. To število pa je iz leta v leto različno, pri čemer je taksa na posamezen predlog 
44,00 €. Znesek dolga, tudi če je tako veliko število predlogov, ni velik, saj vlagamo izvršilne predloge 
vsako leto, smo pa po SRS 35 dolžni vsako leto vložiti izvršilne predloge za dolg starejši od enega 
leta. 
 
Splošni proizvajalni stroški zajemajo stroške amortizacije stroškovnega mesta in deleža dela  
tehničnega osebja. Stroški amortizacije so vezani na nabave novih osnovnih sredstev in njihovo 
starost. V zadnjem času  smo nabavili več manjših osnovnih sredstev kot so  motorne kose, kosilnice,  
električne škarje,…ki zvišujejo strošek amortizacije. 
 
Splošni upravni stroški so povečani v celotnem obdobju za 14,33 %,. Splošni upravni stroški zajemajo 
tudi stroške plač delavcev splošno kadrovskega oddelka, direktorice in finančno računovodskega 
oddelka, ki se povečujejo tako kot plače ostalim delavcem, materialne stroške uprave – čistila, 
pisarniški material, električno energijo, komunalne storitve, ogrevanje, računalniške storitve, 
notarske storitve, najemnine, bančne storitve, naročnine na strokovno literaturo, poštne storitve, 
telefonske storitve, sejnine, nadomestilo za stavbno zemljišče,…., ki se tudi iz leta v leto povečujejo, 
na stroškovno mesto pa se bremenijo v deležu. Procent je povzet iz Analize poslovanja  januar – 
oktober 2020.  
 
Neposredni stroški prodaje zajemajo bančne stroške ter poštne in telefonske stroške. Naraščajo pa 
tudi poštni stroški, saj vsak mesec pošljemo račune za grobnine, ki jih izstavljamo našim 
najemnikom, cca 350 mesečno. 
 
Drugi poslovni odhodki so namenjeni prevrednotovalnim odhodkom. To so odpisi dolgov po izdanih 
izvršilnih predlogih sodišču, pa niso uspešno izterjani ter tudi tisti odpisi dolgov za katere ocenimo, 
da bomo ob vložitvi izvršilnega predloga imeli še dodatne stroške in jih zato odpišemo direktno na 
podlagi poznavanja razmer dolžnika. 
 
Stroški: potrjeni, obračunski – količina - cena  
 

leto potrjeni 
stroški 

obračunski 
stroški 

potrjena 
cena 

obračunska 
cena 

potrjena 
količina 

obračunska 
količina 

poslovni 
izid SM 

2017 53.906 55.484 22,2750 22,6558 2420 2449 +277 

2018 53.906 54.110 22.2750 22,0589 2420 2.453 +566 

2019 53.906 59.483 22.2750 24.2096 2420 2457 -1.866 
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2020 53.906 61.592 22.2750 25,0069 2420 2463 -1.935 

2021 63.107  24,2397  2603,50  +319 

 
Količina grobov danih v najem se povečuje., vendar zelo počasi. V tabeli na začetku elaborata smo  
navedli število vseh grobov na posameznem pokopališču ter število aktivnih grobov, za katere 
zaračunavamo grobnino. Na pokopališču Dol je mnogo grobov opuščenih, nekaj pa imamo 
pripravljenih  novih , ki jih lahko damo v najem. Na ostalih pokopališčih Turje, Gore, Podkraj, zlasti 
pa Draga  smo nekako pridobili  najemnike iz cerkvenih evidenc. S temi osebami skušamo doseči 
najemno razmerje, vendar  je mnogo  oseb neodzivnih, nekaj je neznanih, tako da je pridobivanje  
najemnikov  teh  grobov zelo  oteženo.  
 
Predlagamo, da Občinski svet Občine Hrastnik sprejme povišanje cen  grobnin za 8,82 %.  
  
Cene grobnin se niso povišale vse od 1. 1. 2009, inflacija pa je bila v obdobju 2009 – 2020  15,1 %.  
 
Trenutno veljavne cene drugih komunalnih podjetji 
 

 Hrastnik Trbovlje Zagorje  Litija Radeče Laško Sevnica 

grobnina za enojni grob 24,2397 33,94 23,09 29,44 20,00 16,67 
70,00 

Ni 
podatkov 

grobnina za otroški grob 19,3918 33,94 18,71     

grobnina za žarni grob 24,2397 33,94 23,09 29,44 20,00 12,50 
42,00 

 

grobnina za žarno nišo (v steni) 14,5439 33,94  29,44  8,33 
420,00 

 

grobnina za dvojni grob *28,5109 33,94 29,10 47,10 25,00 25,00 
108,00 

 

grobnina za povečan grobni 
prostor 

41,2075 33,94  88,32 35,00   

grobnina za vrstni grob 24,2397 33,94      

grobnina za grobnice *30,6536 33,94 35,14  45,00   

grobnina za prostor za anonimni 
pokop 

24,2397 33,94      

grobnina za prostor za raztros 
pepela 

24,2397 33,94  147,20  7,50  

grobnina za prostor za napisno 
ploščo 

9,6959 33,94      

grobnina za rezervacijo groba 33,9356       

izdaja soglasja za poseg v 
pokopališki prostor(postavitev, 
odstranitev, popravilo 
spomenika in drugih nagrobnih 
obeležij) 

23,11 14,57 9,31  13,52   

 
Primerjava cen je zelo težka, saj ima vsako komunalno podjetje specifičen način obračunavanja  
grobnin. 
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3.1.5.2 Predlog novih cen grobnin in soglasja za poseg v pokopališki prostor  
 
Cena grobnine se za različno vrsto groba izračuna kot razmerje grobnine za posamezno vrsto groba 
glede na enojni grob. Faktorji grobnine glede na enojni grob so določeni v točki (3) 32. člena Odloka 
o pokopališkem redu na območju občine Hrastnik (UVZ, št. 5/2020). Na podlagi faktorjev iz Odloka 
bi se cena za grobnino za dvojni grob povečala za 51 %, cena za  grobnino za grobnico pa za 160 %. 
Smatramo, da sta ta dva povišanja   v tem predlogu  dviga cen zelo visoka – čeprav pravilna, v 
primerjavi z dvigom cen  grobnin za druge grobove, zato smo pripravili predlog postopnega dviga 
cen  za navedeni grobnini.  

EUR/brez DDV 
storitev faktor 

 
predlog nove cene 

(glede na odlok) 
Predlog nove cene 

(postopno 
povečanje) 

grobnina za enojni grob 1 24,2397 24,2397 

grobnina za otroški grob 0,8 19,3918 19,3918 

grobnina za žarni grob 1 24,2397 24,2397 

grobnina za žarno nišo (v steni) 0,6 14,5439 14,5439 

grobnina za dvojni grob 1,5 36,3596 *28,5109 

grobnina za povečan grobni prostor 1,7 41,2075 41,2075 

grobnina za vrstni grob 1 24,2397 24,2397 

grobnina za grobnice 2,5 60,5993 *30,6536 

grobnina za prostor za anonimni pokop 1 24,2397 24,2397 

grobnina za prostor za raztros pepela 1 24,2397 24,2397 

grobnina za prostor za napisno ploščo 0,4 9,6959 9,6959 

grobnina za rezervacijo groba 1,4 33,9356 33,9356 

izdaja soglasja za poseg v pokopališki prostor 
(postavitev, odstranitev, popravilo spomenika in 
drugih nagrobnih obeležij) 

 23,11 23,11 

Predlog novih cen  
*grobnina za dvojni grob – osnovna cena 24,2397 x indeks  1,1764 (2x % skupnega povečanja cen) 
 *grobnina za grobnico – osnovna cena 24,2397 x indeks 1,2646 (3x % skupnega povečanja cen) 
 
Cenik storitev za izdajo soglasja za izvršitev zidarskih in drugih del na pokopališču 
                                                                                                                              

  cena DDV 22 % cena z DDV 
 

terenski ogled 1 ura – srednja  
DE Javna snaga –
pokopališče 

17,78 3,91 21,69 

izdelava soglasja  30 % ure – srednja  5,33 1,17 6,50 

SKUPAJ  23,11 5,08 28,19 

 
Grobnina za grob se plačuje letno, lahko pa se plača tudi za več let naprej, vendar največ za 10 let.   
Grobnini za prostor za raztros pepela in prostor za anonimni pokop se plačata v enkratnem znesku 
ob prijavi pokopa. 
Grobnina za prostor za napisno ploščo se plača ob sklenitvi najemne pogodbe za obdobje desetih 
let. 
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3.2 PREDLOG NOVIH CEN ZA STORITVE NAJEMA POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN  NAPRAV TER 
DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE, ZA STORITVE GROBARJEV in ZA STORITVE POKOPALIŠKO 
POGREBNEGA MOŠTVA  
 
Sedanje pokopališke storitve se zaračunavajo po cenah z dne 1. 1. 2009. 
 
3.2.1 STORITVE NAJEMA POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE 
INFRASTRUKTURE 
 
Lastniku infrastrukture Občini Hrastnik plačujemo mesečno najemnino za uporabo gospodarske 
javne infrastrukture potrebne za izvajanje pokopališke dejavnosti. 
 
3.2.1.1 Predračunska – potrjena in obračunska količina opravljenih storitev za preteklo 
obračunsko obdobje 2017, 2018 in 2019- prikaz gibanja količin 
 

pokopališče  predračunska 
količina  

pogrebov 2017 

obračunska 
količina 

pogrebov  
2017 

obračunska 
količina 

pogrebov  
2018 

obračunska 
količina 

pogrebov  
2019 

Dol pri Hrastniku, Turje, 
Gore, Podkraj, Draga 

119 117 113 111 

Količina opravljenih storitev  
 
3.2.1.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev za preteklo obračunsko 
obdobje 2017, 2018 in 2019- prikaz gibanja stroškov 
 
a) stroški javne infrastrukture 

                        
EUR/brez DDV  

vrsta stroška predračunski 
stroški 2017 

obračunski 
stroški 2017 

obračunski 
stroški 2018 

obračunski 
stroški 2019 

strošek najema osnovnih sredstev in 
naprav, ki so javna infrastruktura  

6.676,35 6.833,16 6.833,16 6.833,16 

stroški zavarovanja infrastrukture  78,45 100,42 21,44 22,43 

stroški odškodnin, ki vključujejo 
odškodnine za služnost, povzročeno 
škodo, povezano z gradnjo, obnovo in 
vzdrževanjem infrastrukture  

    

odhodki financiranja (obresti), 
povezani z dolžniškim financiranjem 
gradnje ali obnove infrastrukture  

    

SKUPAJ STROŠKI 6.754,80 6.933,58 6.854,60 6.855,59 

ŠTEVILO pogrebov 119 117 113 111 

CENA 56,7630 59,2613 60,6601 61,7620 

Stroški javne infrastrukture  
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b) stroški izvajanja  dejavnosti 
 
  stroški opravljanja storitve javne službe predračunski stroški 

2017 
obračunski stroški 

2017 
obračunski stroški 

2018 
obračunski stroški 

2019 

  A) NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 6.336 5.611 6.064 6.563 

1. strošek materiala in energije 4.285 3.786 3.836 4.396 

2. stroški storitev pri opravljanju storitev 571 880 698 1.044 

3. ostali stroški storitev 1.480 945 1.530 1.123 

  B) NEPOSREDNI STROŠKI DELA 24.337    

1. stroški plač 17.768 33.491 31.182 31.059 

2. stroški socialnih zavarovanj 3.407    

3. drugi stroški dela 3.162    

  C) DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI   33 9 

1. drugi neposredni stroški     

  D) SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI 6.175 4.370 4.764 3.819 

1. stroški materiala, storitev, AM, storitve in dela 6.175    

  E) SPLOŠNI NABAVNO -PRODAJNI STROŠKI     

1. splošni stroški nabave     

2. splošni stroški uprave     

  F) SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 11.725    

1. stroški materiala, AM potrebnih OS, storitev in dela 11.725 12.095 11.797 14.740 

  G) OBRESTI     

1. obresti financiranja opravljanja storitev      

  H) NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 257 183 192 399 

  J) DRUGI POSLOVNI ODHODKI 167,82 1.875   

  K) DONOS NA VLOŽENA LASTNA SREDSTVA     

  L) PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO STORITVE GJS     

  S K U P A J  48.997,82 57.625 54.031 56.589 

 Predračunska cena 411,7464 492,5214 478,1505 509,8109 

 količina 119 117 113 111 
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Veljavna cena leta 2017 in obračunske cene leta 2017, 2018 in 2019 - prikaz gibanja cen 
 
elementi cene 

 
predračunska  

2017  

obračunska 
2017 

 

obračunska 
2018 

 
 
 

obračunska 
2019 

 

predračunska 
2017/ 

obračunska 
2017 

(razlika) 

predračunska 
2017/ 

obračunska 
2018 

(razlika) 

predračunska 
2017/ 

obračunska 
2019 

(razlika) 

indeks 
obračunska 

2017/ 
predrač. 

 2017 

indeks 
obračunska 

2018/ 
predrač. 

2017 

indeks 
obračunska 

2019/ 
predrač. 

2017 

skupaj razlika 
(2017 + 2018 

2019) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

javna infrastruktura 56,7630 59,2613 60,6601 61,7620 +2,4983 +3,8971 +4,9990 104,40 106,87 108,81 +11,3944 

storitev najema  411,7464 492,5214 478,1505 509,8109 +80,7750 +66,4041 +98,0645 119,62 116,13 123,82 +245,2436 

skupaj 468,5094 551,7827 538,8106 571,5729 +83,2733 +70,3012 +103,0635 117,77 115,01 122,00 +256,6380 
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PREDRAČUN 2021 
 
3.2.1.3 Predračunski stroški izvajanja storitev in količine opravljenih storitev za prihodnje 
obračunsko obdobje – leto 2021 
 
Predračunska količina opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje – leto 2021 
 

pokopališče  število pogrebov 
 

Dol pri Hrastniku, Turje, Gore, Podkraj, Draga 115 

Količina opravljenih storitev  
 
3.2.1.4 Predračunski stroški javne infrastrukture za izvajanje storitev - leto 2021 
                                                                                                                                                                                                
EUR/brez DDV 

VRSTA STROŠKA PREDRAČUNSKI STROŠKI 2021  
strošek najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura  6.973,80 

stroški zavarovanja infrastrukture  25,71 

stroški odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno 
škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture  

 

odhodki financiranja (obresti), povezani z dolžniškim financiranjem 
gradnje ali obnove infrastrukture  

 

SKUPAJ STROŠKI 6.999,51 

ŠTEVILO GROBOV 115 

CENA 60,8653 

Stroški javne infrastrukture  
 
3.2.2 STORITVE GROBARJEV IN POKOPALIŠKO - POGREBNEGA MOŠTVA 
 
3.2.2.1 Predračunski stroški izvajanja storitev  
                                                                                                                                                                                                     
EUR/brez DDV 
  stroški opravljanja storitve javne 

službe 
stroški 

pogrebne 
dejavnosti 

skupaj 

stroški 24 -
urne dežurne 

službe 
gjs 

stroški 
grobarjev, 

pogrebnega 
moštva  

stroški 
grobarjev, 

pogrebnega 
moštva  
tržno 

  
A) NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA 
IN STORITEV 

10.483 2.301 5.157 3.025 

1. strošek materiala in energije 7.707 1.090 4.757 1.860 

2. stroški storitev pri opravljanju storitev 2.126 1.196  930 

3. ostali stroški storitev 650 15 400 235 

  B) NEPOSREDNI STROŠKI DELA 30.190 10.610 10.748 8.832 

1. stroški plač 22.040 7.746 7.846 6.448 

2. stroški socialnih zavarovanj 4.226 1.485 1.505 1.236 

3. drugi stroški dela 3.924 1.379 1.397 1.148 

  C) DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 123  60 63 
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1. drugi neposredni stroški 123  60 63 

  
D) SPLOŠNI (POSREDNI) 
PROIZVAJALNI STROŠKI 

3.866 266 1.800 1.800 

1. 
stroški materiala, storitev, AM, 
storitve in dela 

3.866 266 1.800 1.800 

  
E) SPLOŠNI NABAVNO -PRODAJNI 
STROŠKI 

    

1. splošni stroški nabave     

2. splošni stroški uprave     

  F) SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 8.740 248 4.024 4.468 

1. 
stroški materiala, AM potrebnih OS, 
storitev in dela 

8.740 248 4.024 4.468 

  G) OBRESTI     

1. 
obresti financiranja opravljanja 
storitev   

    

  H) NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 247 72 75 100 

  J) DRUGI POSLOVNI ODHODKI 1.200 250 450 500 

  
K) DONOS NA VLOŽENA LASTNA 
SREDSTVA 

    

  
L) PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO 
CENO STORITVE GJS 

-2.636 -2.636   

  S K U P A J  52.213 11.111 22.314 18.788 

 Predračunska cena 115    

 količina 454,0261    

 
Pred sprejetjem ZPPDej, in v letošnjem letu tudi  Odloka o pokopališkem redu na območju občine 
Hrastnik, smo izvajanje pogrebne dejavnosti  vodili na enem  stroškovnem mestu. Na seji Občinskega 
sveta občine Hrastnik dne 1. 7. 2020 je bil sprejet Elaborat o oblikovanju cen 24-urne dežurne službe, 
kot gospodarske javne službe, z veljavnostjo od 1. 8. 2020 dalje.  Na podlagi sprejetih aktov:  zakona, 
odloka in elaborata smo od 1. 8. 2020 dalje oblikovali za pogrebno dejavnost tri ločena stroškovna 
mesta  na katerih vodimo prihodke  in stroške,  in sicer: 
 
- 24-urna dežurna služba – stroški  povezani  s prevozom umrlih od kraja smrti do hladilnih 

prostorov izvajalca pogreba ter 24-urno dežurstvo dveh delavcev, 
- izvajanje del grobarjev in pogrebnega  moštva - stroški povezani z izkopom in zasutjem groba, 

prva ureditev groba, uporaba poslovilnega objekta, izvedba pogreba,… 
- izvajanje del grobarjev in pogrebnega moštva – tržno, to pa so stroški organizacije pogreba, 

urejanje pokojnika,  prevozov pokojnika na upepelitev, storitve upepelitve, pogrebni material, 
izvedba pogrebne svečanosti… 
 

Za oblikovanje predloga povišanja cen smo vsa ta stroškovna mesta  združili v skupno  stroškovno 
mesto in  ga primerjali s prejšnjim  stroškovnim mestom izvajanja pogrebne dejavnosti. Na tej osnovi 
smo izračunali procent povišanja  stroškov. 
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A)NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (10.483 €)  
Materialni stroški (7.707 €) 
- stroški električne energije predstavljajo stroške električne energije za  uporabo poslovilnega 

objekta (1.173 €); 
- stroški pogonskega goriva zajemajo stroške goriva za pogrebno vozili, za prevoz pokojnikov na 

žale, na upepelitev, na obdukcijo (1.756 €); 
- stroški komunalnih storitev – vodarina, odvajanje, čiščenje odpadne vode, odvoz odpadkov- po 

dejanski porabi in odvozih (mesečno po računih, za poslovilni objekt in odpadke za prvo čiščenje 
groba po pokopu) (3.319 €) 

- drugi stroški materiala predstavljajo stroške potrošnega materiala, materiala za zaščito in 
varstvo pri delu (487 €), materiala in rezervni deli za  vzdrževanje OS (110 €), drobni material, 
elektro material (862 €); 

 
Stroški storitev (2.126 €) 
- stroški storitev in vzdrževanja osnovnih sredstev -pogrebnega vozila, vzdrževanja pogrebnih 

oblek, uporabe hladilnih prostorov,… (2.126 €); 
 
Ostali stroški storitev (650 €) 
- stroški drugih storitev so del stroškov zavarovanja avtomobilov in osnovnih sredstev v lasti 

podjetja (590 €), druge poslovne storitve- (45 €); 
- zdravstveni pregledi delavcev (15 €); 

 
B) NEPOSREDNI STROŠKI DELA ( 30.190 €) 
- stroški plač: vsebujejo stroške sorazmernega dela  bruto plač, nadomestil, nadurnega dela, 

dodatkov za delavce, ki opravljajo 24 urno dežurno službo, ter za delavce  pogrebnega moštva 
in grobarje  za izvajanje pogrebov. V ta znesek so všteti tudi sorazmerni  deli plač tehničnega 
osebja (30.190 €) 

-  
C) DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI (123 €) 
- so stroški sodnih taks za vložene izvršilne predloge (60 €) in drugi stroški v deležih: članarine, 

naročnine,  (63 €); 
 
D) SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI ( 3.866 €) 
- stroški materiala, storitev, dela, amortizacija – zajemajo stroške amortizacije poslovno potrebnih 

osnovnih sredstev izvajalca (2.580 €) in del stroškov dela tehničnega direktorja na podlagi sodil 
(1.286 €); 

 
F) SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI ( 8.740 €) 
- stroški materiala, AM potrebnih OS, storitev dela - so stroški plač delavk finančno-

računovodskega oddelka, splošnega oddelka in direktorice ter tisti splošni stroški, katerim ob 
samem nastanku ne moremo določiti stroškovnih nosilcev ter so razdeljeni v skladu s tč 2. 10 čl. 
Uredbe o cenah in sklepa Nadzornega sveta KSP Hrastnik, d. d. z dne 31. 5 . 2013 glede na delež 
proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih proizvajalnih stroških; to so ogrevanje, 
stroški električne energije, vode, amortizacija za poslovno stavbo, v kateri so prostori vseh 
delovnih enot in uprave; 

- sem spadajo tudi stroški pisarniškega materiala, bančnih, poštnih, telefonskih storitev, stroški 
vzdrževanja računalniških programov, zdravstveni pregledi delavcev uprave, stroški revizorjev, 
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sej nadzornega sveta, notarski stroški za skupščino družbe, nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča, najemnine za kopirni stroj, …( 8.740 €);  

 
H) NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE (247 €) 
- zajemajo delež poštnih in telefonskih stroškov (247 €), ki nastanejo pri pošiljanju in plačevanju 

položnic za pogrebe, ter telefonske stroške ob urejanju pogrebov; 
 

J) DRUGI POSLOVNI ODHODKI (1.200 €) 
- vsebujejo oceno prevrednotovalnih poslovnih odhodkov (odpisi), ki jih ugotavljamo konec leta 

na podlagi SRS 5 in vloženih neizterljivih izvršilnih predlogov (1.200 €); 
-  
l)PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO STORITVE (-2.636 €) 
- prihodki prevozov na obdukcijo pri 24- urni  dežurni službi (-2.636 €) 
 
K) DONOS NA VLOŽENA LASTNA SREDSTVA  
- donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca ni vkalkuliran v ceno. 
 
Storitve povezane z izvajanjem pokopališke dejavnosti se izvajajo z enotnimi osnovnimi sredstvi DE 
Pokopališče, v okviru katere se izvajajo pokopališke in pogrebne storitve. 
 
V preteklem obračunskem obdobju smo za neposredno izvajanje storitev uporabljali osnovna 
sredstva v skupni vrednosti 7.127 € (povprečna sedanja vrednost) oziroma 44.924 € (povprečna 
nabavna vrednost uporabljenih sredstev). 
Prikazali smo povprečno sedanjo vrednost osnovnih sredstev v letu 2018 in povprečno nabavno 
vrednost sredstev uporabljenih v letu 2018, izračunano iz stanja na 1. 1. 2018 in stanja za 31. 12. 
2018. 
 
V preteklem obračunskem obdobju smo za neposredno izvajanje storitev uporabljali osnovna 
sredstva v skupni vrednosti 4.107,16 € (povprečna sedanja vrednost) oziroma 47.600,82 € 
(povprečna nabavna vrednost uporabljenih sredstev). 
Prikazali smo povprečno sedanjo vrednost osnovnih sredstev v letu 2019 in povprečno nabavno 
vrednost sredstev uporabljenih v letu 2019, izračunano iz stanja na 1. 1. 2019 in stanja za 31. 12. 
2019. 
 
V prihodnjem obračunskem obdobju bomo za neposredno izvajanje storitev uporabljali osnovna 
sredstva v skupni vrednosti 8.000,15 € (povprečna sedanja vrednost) oziroma 53.475,41 € 
(povprečna nabavna vrednost uporabljenih sredstev). 
Prikazali smo povprečno sedanjo vrednost osnovnih sredstev v letu 2021 in povprečno nabavno 
vrednost sredstev uporabljenih v letu 2021, izračunano iz stanja na 1. 1. 2021 in oceno za 31. 12. 
2021  
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3.1.4.4 Prikaz razdelitve splošnih stroškov za prihodnje obračunsko obdobje – leto 2021 
                                                                                                                                                                                         

dejavnost (sm) 
 

leto 
2017 

leto 
2018 

leto 
2019 

leto 
2021 

VODOVOD 22,9 23,0 22,35 24,3 

ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE 
VODE 

7,1 6,0 6,00 8,00 

GREZNICE 2,4 3,0 2,03 2,4 

ČIŠČENJE KOM. ODPADNE VODE 15,6 15,0 14,80 14,6 

JKR 11,0 8,0 5,71 6,5 

POKOPALIŠČE 6,5 6,0 6,65 7,9 

RAVNANJE Z ODPADKI 15,5 15,0 14,60 19,3 

OGLAŠEVANJE 0,2 0,7 0,32 0,1 

TRŽNICA 0,3 0,3 0,24 0,3 

VZDRŽEVANJE CEST 2,8 3,0 3,36 2,0 

GRADBENA ENOTA 8,8 14,0 18,40 8,4 

STANOVANJSKI ODDELEK 6,9 6,0 5,54 6,2 

SKUPAJ 100 100 100,00 100 

Prikaz razdelitve splošnih stroškov  
 
Na te storitve so splošni stroški razdeljeni na podlagi sodila neposrednih stroškov, ki se izračunajo 
kot delež neposrednih stroškov v okviru neposrednih stroškov stroškovnih mest dejavnosti (sodilo, 
ki je bilo sprejeto na seji Nadzornega sveta KSP Hrastnik, d. d. dne 31. 5. 2013).  
 
3.1.4.5 Prihodki ustvarjeni s posebnimi storitvami  
 
Prihodki od posebnih storitev so tisti prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih 
dejavnosti in pri tem uporablja javno infrastrukturo v soglasju z lastnikom infrastrukture in prihodki 
doseženi s prodajo stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti. Sem spadajo prihodki 
ki se ustvarijo z odvozom pokojnikov na obdukcijo pri 24-urni dežurni službi (2.636 €) 
 
3.1.4.6 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva  
 
Donos ni vkalkuliran v ceno.  
 
Na podlagi Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture, številka 014-3/2015, avgust 2015, 
znaša najemnina infrastrukturnih objektov, naprav in opreme za izvajanje pogrebne službe za leto 
2018 6.854,60 €, od tega na podlagi predračuna amortizacije Občine Hrastnik za leto 2018 6.833,16 
€ za amortizacijo javne infrastrukture in 21,44 € za zavarovanje, ter za leto 2019  6.855,59 €, od tega 
na podlagi predračuna amortizacije Občine Hrastnik za leto 2019 6.833,16 € za amortizacijo javne 
infrastrukture in 22,43 € za zavarovanje 
 
Na podlagi Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture in Predračuna za amortizacijo 
infrastrukture občine Hrastnik za leto 2021 za izvajanje gospodarskih javnih služb znaša najemnina 
infrastrukturnih objektov, naprav in opreme za izvajanje pogrebne dejavnosti za leto 2021 6.999,51 
€, od tega na podlagi predračuna amortizacije Občine Hrastnik za leto 2021  6.973,80 € za 
amortizacijo javne infrastrukture in 25,71 € za zavarovanje. 
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V kalkulaciji je upoštevano, da se celotni delež najemnine za infrastrukturo prenese na uporabnike 
javne infrastrukture. Delež, ki se prenese na uporabnike storitev je 100 %. 
 
3.2.2.2 Izračun predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje – leto 2021, ter prikaz 
gibanja obračunske cene za pretekla obdobja 

                        
EUR/brez DDV 

element 
cene 

predračunska 
cena 2017 

 
 

obračunska 
cena 2017 

 

obračunska 
cena 2018 

obračunska 
cena 2019 

Predlog  
nove cene 

2021 

javna 
infrastruktura 

56,7630 59,2613 60,6601 61,7620 60,8653 

storitev najema 411,7464 492,5214 478,1505 509,8109 454,0261 

skupaj 468,5094 551,7827 538,8106 571,5729 514,8914 

 
3.1.4.8 Prikaz sodil za razporejanje vseh vrst stroškov in prihodkov po dejavnostih 
 
KSP HRASTNIK, d.d. v okviru svojih stroškovnih mest opravlja več obveznih in izbirnih občinskih 
gospodarskih javnih služb in drugih gospodarskih dejavnosti, zato je skladno z državnimi predpisi 
(SRS 35, Zakoni) dolžna izkazati ločene računovodske izkaze za vsako izmed navedenih dejavnosti. 
Družba evidentira prihodke, stroške in odhodke na stroškovnih mestih. Večji del stroškovnih mest 
pripada neposredno posameznim dejavnostim (vodovod, odvajanje - čiščenje odpadnih voda, 
odpadki,..), del stroškovnih mest pa je posrednih in s tem splošnih (SKO, FRO,..). Za zunanje in 
notranje poročanje se prihodki, stroški in odhodki evidentirani na stroškovnih mestih združujejo na 
nivoju dejavnosti. 
Večji del prihodkov, stroškov in odhodkov se na posamezno dejavnost ugotavlja in razporeja 
neposredno na izvoru, preostalo pa se na posamezno dejavnost razporedi na podlagi sodil, ki so bila 
sprejeta na seji Nadzornega sveta KSP Hrastnik, d. d. dne 31. 5. 2013. 
 
3.1.4.9 Druga razkritja po Slovenskem računovodskem standardu - SRS 35  
 
Izkaz poslovnega izida po dejavnostih - ocena za 2021: prikaz gibanja poslovnega izida za pretekla 
leta in ocena za leto 2021 
 
STROŠKOVNO MESTO IZVAJANJE POGREBNE DEJAVNOSTI  
                                                                                                                                                                                                  
EUR/brez DDV 

 stroškovno mesto realizacija 
2017 

realizacija 
2018 

 

realizacija 
2019 

ocena 
2021 

I PRIHODKI     

1 POSLOVNI PRIHODKI 109.580 105.485        
111.845 

109.780 

 izbirne GJS 109.580 105.485 111.845 109.780 

 najemnine grobov 109.580 105.485 111.845 109.780 

II FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH 
TERJATEV 
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III PREJETE ODŠKODNINE     

IV OSTALI PRIHODKI     

I STROŠKI, ODHODKI     

1 STROŠKI MATERIALA 24.874 25.589 23.900 27.427 

 material - ostali 21.138 21.921 19.639 19.720 

 gorivo- električna energija 3.466 3.204 3.633 2.929 

 Pomožni material 270 464 628 1.459 

 Komunalne storitve    3.319 

2 STROŠKI STORITEV 32.327 31.361 39.807 40.422 

 opravljanje storitev- 24.874 23.252 30.390 30.400 

 storitve vzdrževanja OS 880 698 1.044 2.126 

 poštne, telefonske 183 192 399 247 

 zavarovanje 600 600 600 590 

 zdravstveni pregledi 27 290 28 15 

 druge poslovne storitve 318 640 495 45 

 najemnina za infrastrukturo 5.445 5.689 6.851 6.999 

3. AMORTIZACIJA 3.670 4.064 1.911 2.580 

 amortizacija OS v lasti podjetja in 
naložbenih nepremičnin 

3.670 4.064 1.911 2.580 

4. REZERVACIJE     

5. STROŠKI DELA 34.191 31.881 32.967 31.476 

 stroški plač 24.959 23.273 24.064 22.977 

 stroški socialnih zavarovanj 4.787 4.463 4.615 4.407 

 drugi stroški dela 4.445 4.145 4.288 4.092 

6. DRUGI STROŠKI  33 9 123 

 drugi stroški  33 9 123 

7. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI IN 
FINANČNI ODHODKI 

1.875   1.200 

 prevrednotovalni odhodki, obresti 1.875   1.200 

8 FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH 
OBVEZNOSTI (obresti krediti) 

    

9 DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI 
ODHODKI 

   -2.636 

 STROŠKI, ODHODKI - SKUPAJ 96.937 92.928 98.594 100.592 

10 STROŠKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI (sko, fro) 12.095 11.797 14.740 8.740 

 VSI STROŠKI 109.032 104.725 113.334 109.332 

 POSLOVNI IZID  +548 +760 -1.489 +448 

Prikaz poslovanja upravljanje in vzdrževanje pokopališč  
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3.2.3 POVZETEK S PREDLOGI NOVIH CEN STORITEV GROBARJEV IN POKOPALIŠKO - POGREBNEGA 
MOŠTVA 
 
3.2.3.1 Povzetek elaborata 

                        
EUR/brez DDV 

element 
cene 

predračunska 
cena 2017 

 
 

obračunska 
cena 2017 

 

obračunska  
cena 2018 

obračunska  
cena 2019 

predlagana 
cena 2021 

infrastruktura 56,7630 59,2613 60,6601 61,7620 60,8653 

storitev najema 411,7464 492,5214 478,1505 509,8109 454,0261 

skupaj 468,5094 551,7827 538,8106 571,5729 514,8914 

Prikaz izračuna predračunske cene 2021 
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EUR/brez DDV 
element cene predračunska potrjena 

cena 2017 
predračunska potrjena 

cena 2018 
predračunska 

potrjena cena 2019 
(enaka kot 2017) 

PREDLAGANA 
CENA 2021 

indeks 
predlagana cena 2021 

/ 
predračunska potrjena 

cena 2017 
% 

javna infrastruktura 56,7630 56,7630 56,7630 60,8653 107,23 

storitev najema 411,7464 411,7464 411,7464 454,0261 110,27 

Skupaj 468,5094 468,5094 468,5094 514,8914 109,90 
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V primerjavi s trenutno veljavno ceno iz leta 2009 predlagamo, da se cena grobarjev in pokopališko 
– pogrebnega moštva  v skupnem  zvišajo za 9,90 %. Najemnina za infrastrukturne objekte in 
naprave se bo v letu 2021 povišala za nova vlaganja v infrastrukturo – objekt Žale  za 7,23 %.  Povišali 
so se tudi stroški izvajanja storitev pri organizaciji in  izvajanju pogrebov za 10,27 %. 
    
Primerjava stroškov izvajanja storitev 

stroški opravljanja storitve javne 
službe 

          veljavna cena 
2009 

predlog cene 
2021 

indeks 
veljavna/predlog 

A) NEPOSREDNI STROŠKI 
MATERIALA IN STORITEV 

6.336 10.483 165,45 

strošek materiala in energije 4.285 7.707 179,86 

stroški storitev pri opravljanju 
storitev 

571 2.126 372,33 

ostali stroški storitev 1.480 650 43,91 

B) NEPOSREDNI STROŠKI DELA 24.337 30.190 124,05 

C) DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI  123  

drugi neposredni stroški    

D) SPLOŠNI (POSREDNI) 
PROIZVAJALNI STROŠKI 

6.175 3.866 62,61 

E) SPLOŠNI NABAVNO - 
PRODAJNI STROŠKI 

   

F) SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 11.725 8.740 74,54 

G) OBRESTI    

H) NEPOSREDNI STROŠKI 
PRODAJE 

257 247         96,11 

J) DRUGI POSLOVNI ODHODKI 167,82 1.200 715,05 

K) DONOS NA VLOŽENA LASTNA 
SREDSTVA 

   

L)PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO 
LASTNO CENO STORITVE 

 -2.636  

S K U P A J 48.997,82 
 

52.213 106,56 

Predračunska cena  411,7464 454,0261 110,27 

Predračunske količine  119 115 96,64 

 
Neposredni stroški materiala in storitev so se od kalkulacije za leto 2009, ki je bila izdelana na podlagi 
stroškov leta 2008, povečali za 65 %.  Povečanje je delno  na račun stroškov komunalnih storitev, ki 
smo jih v letu 2020 pričeli evidentirati po dejanskih  količinah  in cenah, ki veljajo za  vse uporabnike, 
ter v tem, da stroške po  sprejetju Odloka o pokopališkem redu na območju občine Hrastnik delimo 
na več stroškovnih mest. 
 
Dodatno so se letos povečali stroški materiala zaradi nabave večjih količin zaščitnih sredstev zaradi 
COVID 19: oblačila, rokavice, razkuževalni material, razpršila, maske, posebne zaščitne obleke za 
prevzem pokojnikov umrlih zaradi Covid 19. 
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Stroški dela so se v primerjavi z veljavno ceno  povečali za 24,05 %.  Analiza plač je pokazala, da je 
bila izhodiščna plača v letu 2008 v višini 434,79 € ter, da je leta 2020 v višini 521,77 € - povečanje 
najnižje osnovne izhodiščne plače za 20 %. Poleg tega se je povečeval dodatek na delovno dobo 0,5 
% in dodatek na stalnost 0,2 %, nadurno delo. Povečala se je tudi prehrana med delom iz 4,17 € na 
6,12 €  - za 46 %.  Glede na to, da nimamo fluktuacije (razen upokojitev), to letno povišuje stroške 
plač. V tem času se je regres povečal iz 750,00 € na 1.050,00 € – to je zopet dodatnih 300,00 € razlike 
za vsakega delavca oz. 40 % povečanje. sestavni del minimalne plače. Povečanje plač predstavlja 
tudi izplačilo dodatkov k plači za delo v pogojih »koronavirusa«. 
Strošek dela vsebuje  strošek  sorazmernega  dela bruto plač,  nadomestil, nadurnega dela, dodatkov 
za dva delavca, ki opravljata dela grobarjev, strošek dela pogrebnega moštva,  strošek  
sorazmernega dela bruto plač, nadomestil, nadurnega dela, dodatkov za vodjo enote, ki skrbi za 
organizacijo pogreba in izvedbo pogreba in pogrebne svečanosti.…. 
 
Drugi neposredni stroški predstavljajo stroške deleža članarine Gospodarski zbornici za komunalno 
gospodarstvo za leto 2020 ter takse za vložene izvršilne predloge. Višina taks je odvisna od števila 
izvršilnih predlogov. To število pa je iz leta v leto različno, pri čemer je taksa na posamezen predlog 
44,00 €. Znesek dolga, tudi če je tako veliko število predlogov, ni velik, saj vlagamo izvršilne predloge 
vsako leto, smo pa po SRS 35 dolžni vsako leto vložiti izvršilne predloge za dolg starejši od enega 
leta. 
 
Splošni proizvajalni stroški zajemajo stroške amortizacije stroškovnega mesta in deleža dela  
tehničnega osebja. Stroški amortizacije so vezani na nabave novih osnovnih sredstev in njihovo 
starost.  
 
Drugi poslovni odhodki so namenjeni prevrednotovalnim odhodkom. To so odpisi dolgov po izdanih 
izvršilnih predlogih sodišču, pa niso uspešno izterjani ter tudi tisti odpisi dolgov za katere ocenimo, 
da bomo ob vložitvi izvršilnega predloga imeli še dodatne stroške in jih zato odpišemo direktno na 
podlagi poznavanja razmer dolžnika. 
 
Stroški: potrjeni, obračunski – količina - cena  
 

leto potrjeni 
stroški 

obračun. 
stroški 

potrjena 
cena 

obračun. 
cena 

potrjena 
količina 

obračun. 
količina 

 

poslovni 
izid sm 

2017 55.752,62 64.558,58 468,5094 551,7827 119 117 +548 

2018 55.752,62 60.885,60 468,5094 538,8106 119 113 +760 

2019 55.752,62 63.444,59 468,5094 571,5729 119 111 -1.489 

2020 55.752,62 66.710,00 468,5094 595,6250 119 112 -1.508 

2021 52.213,00  454,0261  115  +448 

 
Število pogrebov se zmanjšuje. Prikazane  tabele prikazujejo stroške grobarjev, pokopališko 
pogrebnega moštva, 24 urne dežurne službe skupaj in tržnega dela pogrebov skupaj, čeprav jih od 
1.8. 2020 vodimo ločeno.  Tako so primerjave bolj realne in smiselne, saj ta dela  tako kot prej, 
opravljajo isti delavci in na isti način, le razporejanje  je drugačno. Tako razporejanje  opravljamo 
šele 3 mesece, zato podatki za posamezna stroškovna mesta niso primerljivi. 
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Predlagamo, da Občinski svet Občine Hrastnik sprejme povišanje cen   za 9,90 %. Cene so 
nespremenjene od 1. 1. 2009, inflacija  v obdobju 2009 – 2020 pa je znašala  15,1 %.  
 
Trenutno veljavne cene drugih komunalnih podjetji 
 

 Hrastnik Trbovlje Zagorje  Litija Radeče Laško Sevnica 
 

Uporaba poslovilnega objekta 62,38  16,69 65,11  50,00 Ni 
podatkov 

najem mrliške vežice/na dan                     
(stroški elektrike, uporaba 
kuhinje, sanitarij, čiščenje) 

36,17 15,70  48,13 39,60   

najem mrliškega vozička, vozička 
za vence, svečnikov, mrtvaškega 
odra/dan 

6,22       

najem ozvočenja/pogreb 5,76 16,88  26,03    

izkop klasičnega groba      
101,89 

 141,52 197,90 174,90 300,00  

zasip klasičnega groba 33,96    50,82   

izkop klasičnega groba s 
poglobljeno jamo 

122,77 
  250,0    

zasip klasičnega groba  s 
poglobljeno jam  

40,92 
      

izkop otroškega groba 61,40  51,21     

zasip otroškega groba 20,46       

izkop žarnega groba 39,26  31,04 25,11 85,,80 55,00  

zasip žarnega groba  13,08    61,38   

vgradnja žarne niše 32,22   62,10    

zavarovanje sosednjih grobov 
zaradi izkopa 
- žarni grob 
- klasični grob 

 
 

8,06 
8,06 

   
 

40,00 
80,00 

   

odpiranje in zapiranje groba  32,79  9,70     

priprava mesta za raztros pepela 16,11 12,19      

prva ureditev groba 
- žarni grob 
- klasični grob 

 
27,85 
55,57 

 
138,27 
110,12 

 
9,31 
9,31 

 
58,90 

 
36,30 
18,15 

 
25,00 

 

prekop posmrtnih ostankov  
(izkop, prekop, zasip, uporaba 
zaščitnih sredstev, 
dezinfekcijskih sredstev, …) 
pokop do 10 let  
pokop nad 10 let  

 
 
 
 

490,15 
367,07 

   
 
 
 

532,00 
416,00 

  
 
 
 

540,00 
400,00 

 

prevoz in prenos krste iz mrliške 
vežice do mesta pokopa s 
položitvijo v grob na 
pokopališčih Turje, Gore, 
Podkraj, Draga 

167,37       

prevoz in prenos žare iz mrliške 
vežice do mesta pokopa s 

114,96       
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položitvijo v grob na 
pokopališčih Turje, Gore, 
Podkraj, Draga 

prenos krste iz mrliške vežice do 
mesta pokopa s položitvijo v 
grob na pokopališču Dol  

104,72 
 
 
 

73,14 97,73  198,00 200,00  

prenos žare iz mrliške vežice do 
mesta pokopa s položitvijo v 
grob na pokopališču Dol  
ali z raztrosom pepela na 
pokopališču Dol  

 
 

52,31          
68,42 

 
 

36,57 
36,57 

 
 

44,63 
29,52 

  
 

143,22 

 
 

125,00 

 

 
Primerjava cen je zelo težka, saj ima vsako komunalno podjetje specifičen način obračunavanja  
pogrebnih storitev. 
 
3.2.3.2 Predlog novih cen  STORITEV GROBARJEV IN POKOPALIŠKO - POGREBNEGA MOŠTVA 
            
NAJEM POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV 

                        
EUR/brez DDV 

najem pokopaliških objektov in naprav sedanja 
cena 

% 
povišanja 

nova  
cena 

JAVNA  INFRASTRUKTURA-uporaba poslovilnega objekta 56,76 9,90 62,38 

najem mrliške vežice/na dan                      
(stroški elektrike, uporaba kuhinje, sanitarij, čiščenje) 

32,91 9,90 36,17 

najem mrliškega vozička, vozička za vence, svečnikov, 
mrtvaškega odra/dan 

5,66 9,90 6,22 

najem ozvočenja/pogreb 5,24 9,90 5,76 

                                                                                                                                                   
STORITVE GROBARJEV    

                                                                                       
EUR/brez DDV 

 sedanja 
cena 

% 
povišanja 

nova 
cena 

izkop klasičnega groba  92,71 9,90     101,89 

zasip klasičnega groba 30,90 9,90 33,96 

izkop klasičnega groba s poglobljeno jamo 111,71 9,90 122,77 

zasip klasičnega groba  s poglobljeno jam  37,23 9,90 40,92 

izkop otroškega groba 55,87 9,90 61,40 

zasip otroškega groba 18,62 9,90 20,46 

izkop žarnega groba 35,72 9,90 39,26 

zasip žarnega groba  11,90 9,90 13,08 

vgradnja žarne niše 29,32 9,90 32,22 

zavarovanje sosednjih grobov zaradi izkopa 
- žarni grob 
- klasični grob 

 
7,33 
7,33 

 
9,90 
9,90 

 
8,06 
8,06 

odpiranje in zapiranje groba  29,84 9,90 32,79 

priprava mesta za raztros pepela 14,66 9,90 16,11 
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prva ureditev groba 
- žarni grob 
- klasični grob 

 
25,34 
50,56 

 
9,90 
9,90 

 
27,85 
55,57 

prekop posmrtnih ostankov  
(izkop, prekop, zasip, uporaba zaščitnih sredstev, 
dezinfekcijskih sredstev, …) 
pokop do 10 let  
pokop nad 10 let  

 
 
 

446,00 
334,00 

 
 
 

9,90 
9,90 

 
 
 

490,15 
367,07 

dodatek za delo izven rednega delovnega časa         + 50 % 
dodatek za delo na nedeljo, praznike                        + 100 % 

   

 
STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA  

                        
EUR/brez DDV 

 sedanja 
cena 

% 
povišanja 

nova  
cena 

prevoz in prenos krste iz mrliške vežice do mesta pokopa s 
položitvijo v grob na pokopališčih Turje, Gore, Podkraj, Draga 

152,29 
 
 
 

9,90 167,37 

prevoz in prenos žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s 
položitvijo v grob na pokopališčih Turje, Gore, Podkraj, Draga 

104,60 9,90 114,96 

prenos krste iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v 
grob na pokopališču Dol  

95,29 
 
 
 

9,90 
 
 
 

104,72 
 
 
 

prenos žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v 
grob na pokopališču Dol  
ali z raztrosom pepela na pokopališču Dol  

 
47,60 
62,26 

 
9,90 
9,90 

 
52,31          
68,42 

 
3.3 NOVE CENE STORITEV  
 
  ENOTNI  CENIK    
                                                                                                                                                                   

storitev faktor 
 

cena brez 
ddv/eur 

cena z  
ddv (22 
%)/eur 

 

grobnina za enojni grob 1 24,2397 29,5725 

grobnina za otroški grob 0,8 19,3918 23,6580 

grobnina za žarni grob 1 24,2397 29,5725 

grobnina za žarno nišo (v steni) 0,6 14,5439 17,7436 

grobnina za dvojni grob 1,5 *28,5109 34,7833 

grobnina za povečan grobni prostor 1,7 41,2075 50,2732 

grobnina za vrstni grob 1 24,2397 29,5725 

grobnina za grobnice 2,5 *30,6536 37,3974 

grobnina za prostor za anonimni pokop 1 24,2397 29,5725 
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grobnina za prostor za raztros pepela 1 24,2397 29,5725 

grobnina za prostor za napisno ploščo 0,4 9,6959 11,8290 

grobnina za rezervacijo groba 1,4 33,9356 41,4015 

izdaja soglasja za poseg na območju pokopališča 
(postavitev, odstranitev, popravilo spomenika in drugih 
nagrobnih obeležij) 

 23,11 28,19 

 
Grobnina za grob se plačuje letno, lahko pa se plača tudi za več let naprej, vendar največ za 10 let.   
Grobnini za prostor za raztros pepela in prostor za anonimni pokop se plačata v enkratnem znesku 
ob prijavi pokopa. 
Grobnina za prostor za napisno ploščo se plača ob sklenitvi najemne pogodbe za obdobje desetih 
let. 
 

najem pokopaliških objektov in naprav cena brez 
ddv/eur 

cena z 
ddv (9,5 %)/eur  

JAVNA  INFRASTRUKTURA-uporaba poslovilnega objekta 62,38 68,31 

najem mrliške vežice/na dan                      
(stroški elektrike, uporaba kuhinje, sanitarij, čiščenje) 

36,17 39,61 

najem mrliškega vozička, vozička za vence, svečnikov, 
mrtvaškega odra/dan 

6,22 6,81 

najem ozvočenja/pogreb 5,76 6,31 

 
storitve cena brez  

ddv/eur 
cena z  

ddv (9,5 %)/eur  

izkop klasičnega groba  101,89 111,57 

zasip klasičnega groba 33,96 37,19 

izkop klasičnega groba s poglobljeno jamo 122,77 134,43 

zasip klasičnega groba  s poglobljeno jam  40,92 44,81 

izkop otroškega groba 50,84 55,67 

zasip otroškega groba 20,46 22,40 

izkop žarnega groba 39,26 42,99 

zasip žarnega groba 13,08 14,32 

Vgradnja žarne niše 32,22 35,28 

zavarovanje sosednjih grobov zaradi izkopa 
- žarni grob 
- klasični grob 

 
8,06 
8,06 

 
8,83 
8,83 

odpiranje in zapiranje groba  32,79 35,91 

priprava mesta za raztros pepela 16,11 17,64 

prva ureditev groba 
- žarni grob 
- klasični grob 

 
27,85 
55,57 

 
30,50 
60,85 

prekop posmrtnih ostankov  
(izkop, prekop, zasip, uporaba zaščitnih sredstev, dezinfekcijskih 
sredstev, …) 
pokop do 10 let  
pokop nad 10 let  

 
 
 

490,15 
367,07 

 
 
 

536,71 
401,94 

dodatek za delo izven rednega delovnega časa       + 50 % 
dodatek za delo na nedeljo, praznike                      + 100 % 
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prevoz in prenos krste iz mrliške vežice do mesta pokopa s 
položitvijo v grob na pokopališčih Turje, Gore, Podkraj, Draga 

167,37 183,27 

prevoz in prenos žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s 
položitvijo v grob na pokopališčih Turje, Gore, Podkraj, Draga 

114,96 125,88 

prenos krste iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v 
grob na pokopališču Dol  

104,72 
 

114,67 

prenos žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v 
grob na pokopališču Dol  
ali z raztrosom pepela na pokopališču Dol  

 
52,31 
68,42 

 
57,28 
74,92 

 


