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NASLOV: Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi višine 

grobnine za grobove na pokopališčih, ki so v uprav-
ljanju režijskega obrata Občine Hoče-Slivnica. 

  
GRADIVO PRIPRAVIL: Strokovna služba – Katja Arnšek Kvar 
  
GRADIVO PREDLAGA: ŽUPAN 
  
POROČEVALEC: Strokovna služba – Katja Arnšek Kvar 
 
OBRAVNAVAL: 

 
Odbor za okolje in prostor, Odbor za finance  
 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Hoče-Slivnica potrdi Sklep o do-
ločitvi višine grobnine za grobove na pokopališčih, ki 
so v upravljanju režijskega obrata Občine Hoče-
Slivnica. 

 
Obrazložitev: 
 
Zaradi sprejetja novega Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti in Odloka o pokopali-
škem redu v Občini Hoče-Slivnica je bilo potrebno pristopiti k novemu izračunu najemnin oz. 
grobnin. Zakon in odlok predvidevata izračun grobnin glede na sorazmerni delež letnih stro-
škov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunano na podlagi 
seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.  
 
Stroški grobnine vključujejo vse stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in 
stroške vodenja evidenc. Podrobneje navedeno stroški grobnine vključujejo stroške vzdrže-
vanja pokopališč, zelenic, čiščenje pokopališča, čiščenje vežic, vzdrževanje skupnih poti, 
zimsko odstranjevanje snega in ledu iz skupnih površin ter posipavanje, obrezovanje gr-
movnic in živih mej, ročno in strojno odstranjevanje plevela na skupnih površinah, izdajanje 
soglasij, izjav, vodenje računalniških evidenc, izdajanje računov za uporabo mrliške veže, 
odvoz odpadkov, varovanje pokopališča, obratovalni stroški objektov in ostale infrastrukture 
(elektrika, voda, kanalščina) ter ocenjena letna amortizacija. 
 
Izračun cene je narejen skladno z Odlokom o pokopališkem redu v Občini Hoče-Slivnica ter 
drugega odstavka 34. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 
62/2016), ki navaja, da je grobnina sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke 
dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in 
njihovih razmerij do enojnega groba. 



 

 
Za izračun grobnin se je zajelo obdobje 4 let in sicer leto 2018, 2019 in 2020 kot pretekla 
leta ter planirano leto 2021. S tem smo dobili povprečni znesek stroškov pod predpostavko 
da se višji stroški sorazmerno razdelijo na vsa 4 leta. 
 
Tabela stroškov za leta 2018, 2019, 2020 in 2021:  

2018 2019 2020 2021 

1. Stroški materiala in storitev                         
77.772,94    

                
43.937,92    

                  
42.897,80    

                 
73.089,87    

a) stroški materiala         

pisarniški stroški (tiskanje, položnice,…) 1.038,40    1.240,16    1.256,64    1.178,40    

električna energija 2.233,51    2.481,04    1.918,37    2.210,97    

voda in komunalne storitve 3.110,05    2.673,54    2.121,57    2.635,05    

stroški drobnega inventarja -      -      -        - 

b) stroški storitev         

stroški vzdrževanja (vsa vzdrževalna dela 
na pokopališčih)* 

33.038,83    827,05    1.473,16    30.000,00    

odvoz odpadkov 19.541,05    17.051,75    19.173,46    18.588,75    

zavarovalne premije 72,11    72,11    72,11    72,11    

urejanje pokopališča (Alzis) 18.738,99    19.592,27    16.882,49    18.404,58    

          

2. Stroški plač + 13.663,46    15.513,51    15.646,88    14.941,28    

a) stroški bruto plač 13.663,46    15.513,51    15.646,88    14.941,28    

          

3. Amortizacija  5.786,41    11.575,88    11.259,12    11.259,12    

SKUPAJ 97.222,81    71.027,31    69.803,80    99.290,28    

 
Povprečni stroški za leta 2018, 2019, 2020 in 2021: 

Stroški štirih let           337.344,20 €  

  

Povprečje na leto             84.336,05 €  
 
Razmerja grobov do enojnega groba so se pridobila na podlagi kvadrature posameznega 
groba in so opredeljena v 36. členu Odloka o pokopališkem redu v Občini Hoče-Slivnica. 
 
Iz podatka povprečni stroški na leto in pridobljenega podatka ekvivalent groba, ki znaša 
4.218,9 se je pridobila cena na enojni grob, ki je osnova za izračun grobnin za ostale vrste 
grobov. 
 
Cena na enojni grob znaša 19,99 € brez DDV. 
 
Na podlagi pridobljene cene za enojni grob in določenega razmerja do enojnega groba je 
grobnina za posamezni grob sledeča: 
 
 
 
 
 



 

vrsta groba grobnina brez DDV grobnina z DDV 
enojni 19,99 24,39 
dvojni 29,99 36,58 
trojni 33,98 41,46 
žarni 10,00 12,19 
žarna niša (zid) 10,00 12,19 
žarna niša (steber) 8,00 9,76 
grobnica 33,98 41,46 

 
Primerjava novih in starih cen:  
vrsta groba grobnina brez DDV stara cena brez DDV 
enojni 19,99 21,13 

dvojni 29,99 26,39 
trojni 33,98 31,67 

žarni 10,00 13,21 
žarna niša (zid) 10,00 15 

žarna niša (steber) 8,00 - 

grobnica 33,98 42,24 
otroški - - 

 
V sklepu je določena tudi višina zakupa žarne niše in memorialne ploščice, cena zakupa je 
določena na podlagi višine investicije in jo najemnik poravna enkratno ob prevzemu. 
 
  

Občina Hoče-Slivnica 
 Župan 
 Dr. Marko Soršak 
 
 
 
Priloga: 

− Sklep o določitvi višine grobnine za grobove na pokopališčih, ki so v upravljanju re-
žijskega obrata Občine Hoče-Slivnica 

 
 


