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ZADEVA: Cenik za obračun storitev pokopališke dejavnosti 

 

 

I. PREDLAGATELJI 
             

         KS Črešnjevec, KS Laporje, KS Spodnja Polskava, KS Šmartno na Pohorju, KS Tinje, KS 

Kebelj, KS Zgornja Ložnica, KS Zgornja Polskava, Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 

 

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 

 
Odbor za okolje in urejanja prostora 

 

III.  VRSTA POSTOPKA 
             

        Enofazni 

 

IV. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM:   

        

• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 

ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 

• Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 79/19) 

• Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list št. 

66/2020) 
 

 

 
V. NAMEN, CILJI SPREJEMA 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/


  

 
V skladu z Odlokom o pokopališkem redu na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list št. 

66/2020) (v nadaljevanju: Odlok) so upravljalci pokopališč na območju občine Slovenska 

Bistrica tj.  KS Črešnjevec, KS Laporje, KS Spodnja Polskava, KS Šmartno na Pohorju, KS 

Tinje, KS Kebelj, KS Zgornja Ložnica, KS Zgornja Polskava, Komunala Slovenska Bistrica 

d.o.o. poslali v potrditev cenik za obračun storitev za izvajanje nalog upravljalca s pokopališči.  

 

Oblikovanja cene grobnine 

Grob odda v najem upravljalec pokopališča v skladu Odlokom o pokopališkem redu na območju 

Občine Slovenska Bistrica. Za najem groba plačuje najemnik grobnino, ki jo je uvedel nov zakon 

ter predstavlja sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno 

vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega 

groba. Grobnina vključuje stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške 

vodenja evidenc. Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti na novo definira grobnine (prej 

tako imenovane najemnine grobov), kakor tudi cene grobnin in razmerja napram enojnemu 

grobu. 

 

Stroški grobnine  

Struktura stroškov mora biti pripravljena na podlagi dejanskih stroškov vzdrževanja in urejanja 

pokopališča ter vodenja evidenc v preteklem letu. Grobnino sestavljajo stroški najema 

pokopališča, porabljene električne energije, plina, komunalnih storitev (odvoza odpadkov, voda, 

kanalščina, čiščenje greznice), stroški dela-vzdrževanja, zavarovanje, amortizacija, stroški 

vodenja evidenc (kataster, drugi stroški). 

 

Ceno storitve za izvajanje nalog za območje občine predlaga upravljalec pokopališča s cenikom 

za obračun storitev pokopališke dejavnosti in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v 

potrditev.  

 

 

VI. FINANČNE POSLEDICE 

 

S sprejetjem predlaganih cen storitev in predpisanega načina obračunavanja storitev, ni 

neposrednega vpliva na občinski proračun.  

 

 

VII.  PREDLOG SKLEPOV 
 

             Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter sprejme  

             naslednje sklepe 

 

S K L E P 

 

I. 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje nove cene za obračun storitev pokopališke 

dejavnosti, kot so prikazane v ceniku za obračun storitev pokopališke dejavnosti, ki ga je izdelal 

upravljalec pokopališča Črešnjevec, in velja na delu območja Občine Slovenska Bistrica, kjer  

upravljalec izvaja pokopališko dejavnost. 

 

  

 

 



  

S K L E P 

 

II. 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje nove cene za obračun storitev pokopališke 

dejavnosti, kot so prikazane v ceniku za obračun storitev pokopališke dejavnosti, ki ga je izdelal 

upravljalec pokopališča Laporje, in velja na delu območja Občine Slovenska Bistrica, kjer  

upravljalec izvaja pokopališko dejavnost. 

 

S K L E P 

 

III. 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje nove cene za obračun storitev pokopališke 

dejavnosti, kot so prikazane v ceniku za obračun storitev pokopališke dejavnosti, ki ga je izdelal 

upravljalec pokopališča Spodnja Polskava, in velja na delu območja Občine Slovenska Bistrica, 

kjer  upravljalec izvaja pokopališko dejavnost. 

 

S K L E P 

 

IV. 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje nove cene za obračun storitev pokopališke 

dejavnosti, kot so prikazane v ceniku za obračun storitev pokopališke dejavnosti, ki ga je izdelal 

upravljalec pokopališča Šmartno na Pohorju, in velja na delu območja Občine Slovenska 

Bistrica, kjer  upravljalec izvaja pokopališko dejavnost. 

 

S K L E P 

 

V. 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje nove cene za obračun storitev pokopališke 

dejavnosti, kot so prikazane v ceniku za obračun storitev pokopališke dejavnosti, ki ga je izdelal 

upravljalec pokopališča Tinje, in velja na delu območja Občine Slovenska Bistrica, kjer  

upravljalec izvaja pokopališko dejavnost. 

 

S K L E P 

 

VI. 

 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje nove cene za obračun storitev pokopališke 

dejavnosti, kot so prikazane v ceniku za obračun storitev pokopališke dejavnosti, ki ga je izdelal 

upravljalec pokopališča Kebelj, in velja na delu območja Občine Slovenska Bistrica, kjer  

upravljalec izvaja pokopališko dejavnost. 

 

S K L E P 

 

VII. 

 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje nove cene za obračun storitev pokopališke 



  

dejavnosti, kot so prikazane v ceniku za obračun storitev pokopališke dejavnosti, ki ga je izdelal 

upravljalec pokopališča Zgornja Ložnica, in velja na delu območja Občine Slovenska Bistrica, 

kjer  upravljalec izvaja pokopališko dejavnost. 

 

S K L E P 

 

VIII. 

 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje nove cene za obračun storitev pokopališke 

dejavnosti, kot so prikazane v ceniku za obračun storitev pokopališke dejavnosti, ki ga je izdelal 

upravljalec pokopališča Zgornja Polskava, in velja na delu območja Občine Slovenska Bistrica, 

kjer  upravljalec izvaja pokopališko dejavnost. 

 

S K L E P 

 

IX. 

 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje nove cene za obračun storitev pokopališke 

dejavnosti, kot so prikazane v ceniku za obračun storitev pokopališke dejavnosti, ki ga je izdelal 

upravljalec pokopališča Slovenska Bistrica, in velja na delu območja Občine Slovenska Bistrica, 

kjer upravljalec izvaja pokopališko dejavnost. 

 

 

S K L E P 

 

X. 

 

Te cene storitev pričnejo veljati in se uporabljati s 1. 4. 2023. 

 

 

     S spoštovanjem. 

 

 

     Pripravila: 

     Janja Mlaker 

     Vodja Oddelka za okolje in prostor  

                         

                                                                                                    Direktor občinske uprave: 

                                                                                                         mag. Branko Žnidar 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

• Cenik za obračun storitev pokopališke dejavnosti, KS Črešnjevec 

• Cenik za obračun storitev pokopališke dejavnosti, KS Laporje 

• Cenik za obračun storitev pokopališke dejavnosti, KS Spodnja Polskava 

• Cenik za obračun storitev pokopališke dejavnosti, KS Šmartno na Pohorju 



  

• Cenik za obračun storitev pokopališke dejavnosti, KS Tinje 

• Cenik za obračun storitev pokopališke dejavnosti, KS Kebelj 

• Cenik za obračun storitev pokopališke dejavnosti, KS Zgornja Ložnica 

• Cenik za obračun storitev pokopališke dejavnosti, KS Zgornja Polskava 

• Cenik za obračun storitev pokopališke dejavnosti, Komunala Slovenska Bistrica 

















           
 
KRAJEVNA SKUPNOST SP. POLSKAVA 

 

SP. POSLAKAVA 270 

 

2331 PRAGERSKO 

 

 

OBČINSKI SVET 

OBČINE SLOVENSKA BISTRICA 

Kolodvorska ulica 10 

2310 Slovenska Bistrica 

 

 

 
CENIK  POKOPALIŠKIH  STORITEV 

 
 
 
Stroški grobnine  
 

OPIS  ODHODKOV -stroški  REALIZACIJA  
(2022)               

PLAN (2023) 

   

najem pokopališča / / 

električna energija, plin 366,24 400,00 

odvoz odpadkov 3.097,81 3.400,00 

stroški dela-vzdrževanja 6.320,00 6.590,00 

komunalne storitve (voda, kanalščina, čiščenje greznice) 331,04 350,00 

zavarovanje 144,58 150,00 

amortizacija   

stroški vodenja evidenc (kataster, ostali stroški) 800,00 1.000,00 

   

   

   

ODHODKI SKUPAJ 11.059,67 11.890,00 

   

 
 
 
Izračun cene 
 

 

Oznaka groba število razmerje zmnožek stroški Nova cena Veljavna 

cena 

Povišanje v 

% 

enojni grob 137 1,0 137 2.740,00 20,00 20,00 0 

žarni grob ali niša  0,6      

otroški grob  0,6      

družinski grob 305 1,5 457,5 9.150,00 30,00 24,00 25% 

razširjeni grob  2,0      

grobnica  3,0      

skupaj   594,5 11.890,00    

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Cenik grobnin po posameznih vrstah grobov 
 
 

   

Oznaka groba cena 

  

enojni grob 20 

žarni grob ali niša / 

otroški grob / 

družinski grob 30 

razširjeni grob / 

grobnica / 

 

 

 
Cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture 

 

 

storitev cena 

  

najem mrliške vežice 70,00 

najema žarne niše 500,00 

oprema za izvedbo pogreba / 

pogrebno moštvo / 

  

  

  

  

 
 

Predlagamo, da očinski svet potrdi predlagani cenik pokopaliških storitev. 

 

 

                                                                                        

                                                                                                            Predsednik Krajevne skupnosti 

               Marko Teskač 

                 

 







           
 
…KRAJEVNA SKUPNOST TINJE………………………………………. 
 
…VELIKO TINJE 33……………………………………….. 
 
…2316 ZGORNJA LOŽNICA……………………………………….. 
 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE SLOVENSKA BISTRICA 
Kolodvorska ulica 10 
2310 Slovenska Bistrica 
 

 
 

CENIK  POKOPALIŠKIH  STORITEV 
 
 
 
Stroški grobnine  
 

OPIS  ODHODKOV -stroški  REALIZACIJA  
(2022)               

PLAN (2023) 

   

najem pokopališča   

električna energija, plin    250,00€ 350,00€ 

odvoz odpadkov 2.196,00€ 2.400,00€ 

stroški dela-vzdrževanja    980,00€ 1.852,00€ 

komunalne storitve (voda, kanalščina, čiščenje greznice)   100,00€ 200,00€ 

zavarovanje    70,00€ 90,00€ 

amortizacija   

stroški vodenja evidenc (kataster, ostali stroški)    250,00€ 400,00€ 

   

   

   

ODHODKI SKUPAJ 3.846,00€ 5.292,00€ 

   

 
 
 
Izračun cene 
 
 

Oznaka groba število razmerje zmnožek stroški Nova cena Veljavna 
cena 

Povišanje v 
% 

enojni grob 36 1,0 36  20,00 € 15,00€ + 33% 

žarni grob ali niša 16 0,6 9,6  12,00 € 15,00€ -20% 

otroški grob  0,6      

družinski grob 146 1,5 219  30,00 € 20,00€ + 50% 

razširjeni grob  2,0      

grobnica  3,0      

        

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Cenik grobnin po posameznih vrstah grobov 
 
 
   

Oznaka groba cena 

  

enojni grob 20,00€ 

žarni grob ali niša 12,00€ 

otroški grob  

družinski grob 30,00€ 

Žrazširjeni grob  

grobnica  

 
 
 
Cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture 
 
 

storitev cena 

  

najem mrliške vežice 0,00€ 

najema žarne niše 0,00 

oprema za izvedbo pogreba 0,00€ 

pogrebno moštvo 0,00€ 

  

  

  

  

 
 
Predlagamo, da očinski svet potrdi predlagani cenik pokopaliških storitev. 
 
 
                                                                                        
                                                                                                            Predsednik Krajevne skupnosti 
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Občina Slovenska Bistrica 
Občinska uprava 
Oddelek za okolje in prostor 
Kolodvorska ulica 10 
2310 Slovenska Bistrica 
 
Številka: 119/2023 
Datum: 6. 3. 2023 
 
Spoštovani, 

Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. (v nadaljevanju Komunala) že vrsto let izvaja pokopališko in 
pogrebno dejavnost. 

Novost je izvajanje 24-urne dežurne službe, ki je opredeljena v Zakonu o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), v nadaljevanju ZPPDej. Občine so po ZPPDEJ dolžne zagotoviti 
izvajanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba. Komunali je 
podeljeno izvajanje 24-urne dežurne službe na podlagi Odloka o pokopališkem redu na območju 
občine Slovenska Bistrica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 66/2020).  

24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne 
službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih 
postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-
teh. Izvajalec 24-urne dežurne službe mora izpolnjevati pogoje, ki jih opredeljuje ZPPDej in ravnati v 
skladu s pokopališkim redom in drugimi predpisi občine. 

V Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št 5/2018) je 
podana metodologija za oblikovanje cene te storitve. Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo 
stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te 
službe. Ceno storitve javne službe predlaga izvajalec javne službe ter pošlje pristojnemu občinskemu 
organu elaborat o ceni storitve v potrditev. Izvajalec objavi cenik s potrjeno ceno na svojih spletnih 
straneh ali na krajevno običajen način. 

Ker gre za novo javno službo, se s predloženim elaboratom oblikuje cena za leto 2023. Stroške 
izvajanja javne službe poravna naročnik pogreba. 

V skladu z Odlokom o pokopališkem redu na območju občine Slovenska Bistrica (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 66/2020) smo pripravili tudi predlog cen grobnin in pokopaliških storitev za 
pokopališče v Slovenski Bistrici, ki vam ga tudi pošiljamo v potrditev. 

 
Lep pozdrav! 

 
 

 
Direktor:   
Maksimiljan Tramšek, inž. el. 

  

 
Priloge:  

• Elaborat oblikovanje cene 24-urne dežurne službe pogrebne dejavnosti 
• Predlog cen grobnin za pokopališče v Slovenski Bistrici 
• Predlog cen pokopaliških storitev za pokopališče v Slovenski Bistrici 



  

 

 

 

 

 

 

ELABORAT  

OBLIKOVANJE CENE IZVAJANJA STORITEV  

OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  

 

 

 

24-URNE DEŽURNE SLUŽBE 

POGREBNE DEJAVNOSTI 

 

 

 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

 

OBČINA MAKOLE 

 

 

 
 
 
 
 
 

Slovenska Bistrica, marec 2023  
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1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za 

preteklo obračunsko obdobje in pojasnilo razlik 

 

Ker gre za izvajanje nove gospodarske javne službe, podatkov o predračunski in 

obračunski količini opravljenih storitev ni na voljo. 

 

 

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe 

za preteklo obračunsko obdobje in pojasnilo razlik 

 

Ker gre za izvajanje nove gospodarske javne službe, podatkov o predračunski in 

obračunski stroških ni na voljo. 

 

 

3. Izračun obračunske cene in pojasnila razlik med obračunsko in predračunsko 

ceno ter potrjeno ceno za preteklo obračunsko obdobje 

 

Predračunska cena 24-urne dežurne službe se oblikuje prvič, zato ni izračunane 

obračunske cene ter ni pojasnila razlik med obračunsko in predračunsko ceno ter 

potrjeno ceno za preteklo obračunsko obdobje. 

 

 

4. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje 

obračunsko obdobje 

  

 

Storitev javne službe predračunska količina 

24-urna dežurna služba 112 (Slov. Bistrica 100, Makole 12) 

 

 

5. Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje 

obračunsko obdobje 

 

 

Storitev javne službe predračunski stroški 

24-urna dežurna služba 26.720 € 

 

 

6. Količinski in vrednostni obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za 

izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

 

Za izvajanje storitev gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba je obseg 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev: 

- lastna osnovna sredstva z nabavno vrednostjo 17.203 €. 

Za izvajanje storitev javne službe bomo uporabljali vozilo Renault Trafic furgon, 

transportno krsto in hladilno komoro. Stroški za poslovno potrebna sredstva se 

izkazujejo v obliki stroška amortizacije. 

 

 

7. Prikaz razdelitve splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

 Pristojni organ Komunale Slovenska Bistrica d.o.o., ki potrjuje poslovni načrt  izvajalca, 

je nadzorni svet. Ta je na svoji 14. seji dne 18. 4. 2013 sprejel naslednji sklep: Splošni 

stroški in prihodki se na posamezno dejavnost razporedijo glede na delež proizvajalnih 

stroškov posamezne storitve v celotnih proizvajalnih stroških.  
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 Ta delitev je enaka kot je bil določena v 7. členu Pravilnika o metodologiji za 

oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

(Uradni list RS, št. 63/2009), ki je veljal do 31. 12. 2012. 

 

 Prikaz razdelitve splošnih stroškov: 

 

Dejavnost 
preteklo obr. 

obdobje 

prihodnje obr. 

obdobje 

Oskrba s pitno vodo (30) 21,50 % 19,75 % 

Odvajanje odpadnih voda (31) 4,87 % 5,16 % 

Čiščenje odpadnih voda (32) 10,99 % 11,59 % 

Ravnanje z odpadki (34) 37,66 % 38,57 % 

Pokopališko pogrebna dejavnost (36) 2,15 % 1,86 % 

Urejanje javnih površin (37) 6,17 % 6,80 % 

Vzdrževanje lokalnih cest in ulic (40) 16,66 % 16,27 % 

SKUPAJ 100,00 % 100,00 % 

 

 

8. Količina opravljenih storitev in prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem 

prevozov na obdukcijo, odvzemom organov oziroma drugimi postopki na 

pokojniku, za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje  

 

Prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem prevozov na obdukcijo, odvzemom 

organov oziroma drugimi postopki na pokojniku, za smo prihodnje obračunsko obdobje 

ocenili na osnovi podatkov leta 2021 in povprečne cene od vseh izvedenih prevozov. 

 

Storitev 
število 

prevozov 
povprečni zaračunan 

prihodek 
skupaj prihodki 

prevoz na obdukcijo 17 220 € 3.740 € 

 

 

9. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in 

prihodnje obračunsko obdobje 

 

 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva v izračunu predračunske lastne 

cene storitev javnih služb donos na sredstva izvajalca ni vračunan.  

 

 

10. Število zaposlenih in zunanjih izvajalcev za izvajanje storitev javne službe za 

preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

 

Storitve 24-urne dežurne službe bomo zagotavljali z zaposlenimi in zunanjimi izvajalci 

na pokopališki in pogrebni dejavnosti. V kalkulacijo cene smo vključili stroške dveh 

delavcev, ki bosta zagotavljala nemoteno izvajanje službe. 
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11. Izračun predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje 

 

         Vse cene so brez DDV! 
 

  SKUPAJ 
Slovenska 

Bistrica 
Makole 

1. Neposredni proizvajalni stroški 23.720 € 21.179 € 2.541 € 

1.1. Neposredni stroški materiala 2.420 € 2.161 € 259 € 

1.1.1. 
Stroški električne energije   
(za pogon hladilnice) 

700 € 625 € 75 € 

1.1.2. 
Stroški pogonskega goriva   
(za pogrebno vozilo) 

720 € 643 € 77 € 

1.1.3. 
Drugi stroški materiala   
(vreče, rokavice, oblačila, obutev) 

1.000 € 893 € 107 € 

1.2. Neposredni stroški storitev 500 € 446 € 54 € 

1.2.1. 
Stroški intelektualnih in osebnih   

storitev (zdravniški pregledi, VPD) 
100 € 89 € 11 € 

1.2.2. 
Stroški drugih storitev   
(zavarovanje, telefon, internet) 

400 € 357 € 43 € 

1.3. 
Neposredni stroški amortizacije  
poslovno potrebnih sredstev 

1.000 € 893 € 107 € 

1.4. 
Neposredni stroški dela   
(dežurstvo, voznik in spremljevalec) 

19.800 € 17.679 € 2.121 € 

1.5. Drugi neposredni stroški 0 € 0 € 0 € 

2. Posredni proizvajalni stroški 0 € 0 € 0 € 

3. Splošni nabavno - prodajni stroški 0 € 0 € 0 € 

4. Splošni upravni stroški 3.000 € 2.679 € 321 € 

5. 
Obresti zaradi financiranja   
opravljanja storitev javne službe 

0 € 0 € 0 € 

6. Drugi poslovni odhodki 0 € 0 € 0 € 

7. 
Donos na vložena poslovno   
potrebna sredstva 

0 € 0 € 0 € 

8. SKUPAJ 26.720 € 23.857 € 2.863 € 

9. 
Prihodki iz naslova prevozov na   

obdukcijo 
3.740 € 3.339 € 401 € 

10. 
Poračun za preteklo obračunsko   

obdobje 
0 € 0 € 0 € 

11. 
ZMANJŠANI STROŠKI IZVAJANJA   

(8-9+10) 
22.980 € 20.518 € 2.462 € 

     

12. 
PREDRAČUNSKO ŠTEVILO   
POKOJNIKOV 

112 100 12 

     

13. 
PREDRAČUNSKA CENA 24-URNE DEŽURNE 
SLUŽBE NA POKOJNIKA 

205,18 € 205,18 € 205,18 € 

 

 

Izračun predračunske cene za izvajanje 24-urne dežurne službe v posamezni občini smo 

razporedili na osnovi števila pokojnikov. 
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Obrazložitev kalkulativnih postavk 

 

1.1. Neposredni stroški materiala 

− stroški električne energije: Vključujejo stroške električne energije za izvajanje 

dejavnosti. Ker se hladilni prostor nahaja v mrliški vežici Slovenska Bistrica, za 

katero prejmemo samo en račun za celotne stroške dobave električne energije, se 

bo le ta delil na osnovi ključa, in sicer bo obremenjevalo javno službo v višini 20 % 

celotnih stroškov. 

− stroški pogonskega goriva: Pri izračunu stroška smo upoštevali povprečno 

število prevoženih kilometrov za prevoz in predvideno število storitev. Za skupno 

število kilometrov smo upoštevali povprečno porabo na 100 kilometrov ter ceno 

goriva. 

− drugi stroški materiala: Vključujejo stroške materiala za delo s pokojnikom 

(vrečo) in stroške delovnih oblačil. 

1.2. Neposredni stroški storitev 

− stroški intelektualnih in osebnih storitev: Vključujejo stroške zdravniških 

pregledov in varstva pri delu. 

− stroški drugih storitev: Vključujejo stroške zavarovanja opreme ter stroške 

telekomunikacijskih storitev. 

1.3. Neposredni stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 

Neposredni stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev vključujejo stroške 

amortizacije hladilnega prostora, amortizacije transportne krste ter del stroška 

amortizacije vozila.  

1.4. Neposredni stroški dela 

Vključujejo prejemke zaposlenih za izvajanje 24-urne dežurne službe z zakonodajo 

in s podjetniško kolektivno pogodbo, kot so stroški plač, drugih osebnih prejemkov, 

nadomestila plač in povračila stroškov v zvezi z delom.  

Stroški dela vključujejo stroške: 

− dejansko opravljenih ur dela za 24-urno dežurno službo: 2 osebi, 2 uri, 112 

storitev, 

− stroške zagotavljanja 24-urne dežurne službe: Dežurna služba povzroča stroške 

izvajanja storitev predvsem preko stalne dosegljivosti vseh 365 dni 24 ur na dan: 

2 osebi, 24 h, 365 dni. 

4.  Splošni upravni stroški 

Predstavljajo skupne stroške delovanja podjetja in sicer stroške strokovnih služb 

podjetja ter ostale splošne stroške podjetja. 

 

 

12. Prikaz sodil za razporejanje prihodkov in odhodkov na posamezne 

gospodarske javne službe in druge dejavnosti ter po občinah 

 

 Pri stroških že v fazi likvidacije dokumentacije ugotavljamo, zakaj je posamezni strošek 

nastal in na katero dejavnost se nanaša. V okviru dejavnosti, ki jih opravljamo v več 

občinah, pa ugotavljamo še za katero občino je nastal. V skladu s tem stroške direktno 

knjižimo na pravilno stroškovno mesto. 

 

 Kljub temu nekaterih stroškov, ki nastajajo v zvezi z osnovno dejavnostjo ni mogoče 

razporejati na določena stroškovna mesta znotraj te dejavnosti na podlagi 

knjigovodske listine, saj se nanašajo na izvajanje dejavnosti v več občinah ali pa gre 

za druge skupne stroške dejavnosti. Takšne stroške knjižimo kot skupne stroške 

dejavnosti. Za razporejanje takšnih stroškov uporabljamo enak ključ kot za 

razporeditev splošnih stroškov na temeljna stroškovna mesta. 

 

 Splošni (posredni) stroški so stroški uprave in finančno računovodske službe. Ti stroški 

se nanašajo na vse dejavnosti, ki jih izvajamo. Delitev teh stroškov je pojasnjena v 

točki 11 tega elaborata. Splošni stroški in prihodki se na posamezno dejavnost 

razporedijo glede na delež proizvajalnih stroškov posamezne storitve v celotnih 

proizvajalnih stroških.  

 



5 

 

 Temeljna podlaga za razporejanje prihodkov po dejavnosti v okviru vsake občine je 

organizacijska shema družbe. Iz organizacijske sheme so razvidne posamezne 

dejavnosti. Znotraj posameznih dejavnosti so oblikovana stroškovna mesta, ki so že 

razdeljena na gospodarske javne službe in na druge dejavnosti ter po občinah. Naša 

družba evidentira prihodke ločeno glede na izvajanja dejavnosti javnih gospodarskih 

služb in ločeno na storitve tržnih dejavnosti.  

 

 Vsi prihodki iz poslovanja se v naši družbi razporejajo v obliki neposrednih prihodkov. 

Ti se preko delovnega naloga v okviru programa fakturiranja evidentirajo na temeljna 

stroškovna mesta glede na dejavnost in občino. 

 

 

13. Izkaz poslovnega izida izvajalca javne službe, razdeljen na izkaze poslovnega 

izida za posamezne gospodarske javne službe in druge dejavnosti 

 

Izračun cene za 24-urno dežurno službo je narejen za občini Slovenska Bistrica in 

Makole skupaj. Stroške v izkazu poslovnega izida za izvajanje 24-urne dežurne službe 

za posamezno občino smo razporedili na osnovi števila pokojnikov. 

 

Izkaz poslovnega izida izvajalca javne službe za 24-urno dežurno službo: 
 

 KATEGORIJA SKUPAJ 
Slovenska 

Bistrica 
Makole 

1. Čisti prihodki od prodaje 26.720 € 20.040 € 2.672 € 

2. 
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in 

nedokončane proizvodnje 
0 € 0 € 0 € 

3. 
Usredstveni lastni proizvodi in lastne   
storitve 

0 € 0 € 0 € 

4. 
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki) 

0 € 0 € 0 € 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 2.920 € 2.190 € 292 € 

6. Stroški dela 19.800 € 14.850 € 1.980 € 

7. Odpisi vrednosti 1.000 € 750 € 100 € 

8. Drugi poslovni odhodki (splošni upravni stroški) 3.000 € 2.250 € 300 € 

9. Finančni prihodki iz deležev 0 € 0 € 0 € 

10. Finančni prihodki iz danih posojil 0 € 0 € 0 € 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 0 € 0 € 0 € 

12. 
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov 
finančnih naložb 

0 € 0 € 0 € 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 € 0 € 0 € 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 € 0 € 0 € 

15. Drugi prihodki 0 € 0 € 0 € 

16. Drugi odhodki 0 € 0 € 0 € 

17. Davek iz dobička 0 € 0 € 0 € 

18. Odloženi davki 0 € 0 € 0 € 

19. 
ČISTI POSLOVNI IZID   
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 

0 € 0 € 0 € 

 

 

14. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35 ali na 

zahtevo občine 

 

 Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35 so zapisana, 

revidirana in javno objavljena v Letnem poročilu za posamezno leto in so objavljena 

(JOLP) na spletnih straneh AJPES-a. 
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24 urna služba prvo pobiranje 



PREDLOG CEN GROBNIN ZA POKOPALIŠČE SLOV. BISTRICA 

 

Za najem groba plačuje najemnik groba letno grobnino. 

 

vrsta groba faktor cena DDV 22% cena z DDV  

enojni grob 1,0 25,00 € 5,50 € 30,50 € 

žarni grob 0,6 15,00 € 3,30 € 18,30 € 

otroški grob 0,6 15,00 € 3,30 € 18,30 € 

družinski grob 1,5 37,50 € 8,25 € 45,75 € 

razširjeni grob 2,0 50,00 € 11,00 € 61,00 € 

grobnica 3,0 75,00 € 16,50 € 91,50 € 

 

 

Pojasnilo: 

 

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 vzdrževanja pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge 

pokopališke infrastrukture, vzdrževanje skupnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, 

zbiranje, odvoz in ravnanje z odpadki, porabo vode in elektrike, druga vzdrževalna dela, 

administrativne stroške oddaje grobov v najem ter stroške vodenja katastrov in evidenc. 

 
 

 

  



 

 

PREDLOG CEN POKOPALIŠKIH STORITEV ZA POKOPALIŠČE SLOV. BISTRICA 

 

Storitve grobarjev cena DDV 9,5% cena z DDV 

Izkop in zasutje jame in zaščita sosednjih grobov –   
žarni pokop  

70,00 € 6,65 € 76,65 € 

Izkop in zasutje jame in zaščita sosednjih grobov –         
pokop s krsto 

320,00 € 30,40 € 350,40 € 

Odpiranje in zapiranje žarne niše 50,00 € 4,75 € 54,75 € 

Začasna odstranitev plošče na grobu (do 1,5 m2)* 80,00 € 7,60 € 87,60 € 

* večje plošče na grobu lahko odstrani samo kamnosek in se obračuna po njegovem računu 
 

Storitve pokopališko-pogrebnega moštva cena DDV 9,5% cena z DDV 

Moštvo /pogrebci, vodenje pogrebnega protokola,   
priprava pogreba, zastavonoša, delo s pokojnikom   
in nošenje pokojnika/ – žarni pokop  

230,00 € 21,85 € 251,85 € 

Moštvo /pogrebci, vodenje pogrebnega protokola,   
priprava pogreba, zastavonoša, delo s pokojnikom   
in nošenje pokojnika/ – pokop s krsto  

310,00 € 29,45 € 339,45 € 

Raztros pepela pokojnika, vodenje pogreba, zastavonoša 210,00 € 19,95 € 229,95 € 

    

Najem pokopaliških objektov in naprav cena DDV cena z DDV 

Uporaba mrliške vežice in objektov (na dan) 120,00 € 11,40 € 131,40 € 

Uporaba ozvočenja in izposoja pogrebne opreme 40,00 € 8,80 € 48,80 € 

 

 

 

Pojasnilo: 

 

V skladu z Odlokom o pokopališkem redu na območju Občine Slovenska Bistrica zagotavlja 

upravljavec pokopališča storitve pokopališko-pogrebnega moštva in storitve grobarjev. 

Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame in prvo ureditev groba. 

Storitve pokopališko-pogrebnega moštva obsegajo izvajanje pogrebne slovesnosti, prevoz 

ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z 

raztrosom pepela. 

Upravljalec zaračunava tudi uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge 

pokopališke infrastrukture. 


