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OBČINSKEMU SVETU OBČINE HRPELJE-KOZINA

ZADEVA: Sklep o določitvi cen pokopaliških storitev - predlog
Občinskemu svetu Občine Hrpelje - Kozina posredujemo v obravnavo predlog Sklepa o
določitvi cen pokopaliških storitev (v nadaljevanju: Sklep)
Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, županja
Poročevalec: Romina Poles
Pravna osnova:
59. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in
127/06 – ZJZP), 31. člen Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Hrpelje-Kozina
(Uradni list RS, št. 65/2020) in 16. člen Statuta občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št.
51/15).
Namen:
Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Hrpelje-Kozina (v nadaljevanju: odlok) je
občinski svet sprejel aprila 2020. V 31. členu je določeno, da cenik uporabe pokopališča,
pokopaliških objektov in naprav in druge pokopališke infrastrukture sprejme občinski svet na
predlog župana. Po sprejemu odloka se tako cenik oblikuje na novo.
Cenik je pripravljen na podlagi zbranih podatkov o trenutnih stroških na posameznih
pokopališčih. Cenik je oblikovan tako, da se uvedejo enotne cene na vseh pokopališčih v Občini
Hrpelje-Kozina.
Najemnik plačuje letno grobnino, ki je namenjena pokrivanju stroškov pokopališča
(amortizacija, voda, elektrika, komunalne storitve, urejanje pokopališča,…).
Izračun cene za najemnino grobov v eur:
(podatki so preračunani za 5 pokopališč)
15.621,22 (520.707,33 ocenjena vrednost nepremičnin * 0,03 amortizacija)
+ 1.899 (voda)

+ 492 (elektrika)
+ 248 (material in drobni inventar)
+ 533 (pogonsko gorivo)
+ 96 (ostalo)
+ 265 (zavarovanje)
+ 586 (poštne storitve)
+ 151 (računalniška oprema)
+ 6.560 (odpadki in košnja)
26.451,22:1.300 enojnih grobov=20,35 eur/enojni grob

Primeri grobnin za enojni grob v eur brez DDV:
Občina
Divača
Koper
Komen
Pivka

Enojni grob
19,67
21,14
20
20

Dvojni grob
31,48
42,28
32
35

Cilji sprejetega cenika:
Cilj sprejetega cenika je potrditev cen, ki so v pristojnosti občinskega sveta.
Finančne posledice:
Sprejetje cenika ne bo imelo dodatnih finančnih posledic za občinski proračun oz. se bo
proračun povečal za 26.451,22 eur iz naslova najemnin ter za isti znesek zmanjšal zaradi
stroškov.
Izvajanje javne službe preko Režijskega obrata posledično pomeni, da občini ne bo potrebno
plačevati letne izgube koncesionarja v znesku od 8.000 do 10.000 eur letno.

Pripravila:
Romina Poles
Priloga:
- Predlog Sklepa

županja
Saša Likavec Svetelšek
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PREDLOG SKLEPA
Številka: 354-14/2020-5
Datum: 17.6.2020
Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 31. člena Odloka o pokopališkem redu na območju
Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 65/2020) in 16. člena Statuta občine HrpeljeKozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina na _10_. seji,
dne 17. junij 2020, sprejel

SKLEP
o cenah storitev na pokopališčih v Občini Hrpelje-Kozina

1. člen
S tem sklepom se določijo cene pokopaliških storitev v Občini Hrpelje-Kozina.
2. člen
Cene pokopaliških storitev znašajo:
VRSTA GROBA
Grobnina za enojni grob
Grobnina za dvojni grob
Grobnina za otroški grob
Grobnina za žarni grobni prostor
Grobnina za raztros pepela
Najemnina poslovilnega objekta
Pogrebna pristojbina
Žarni grob Hrpelje – spomenik, nakup
Dela Režijskega obrata na pokopališču po naročilu
najemnika
Izkop grobne jame za klasični pokop (krsta) –
obstoječi grob (v ceni je vključeno: priprava na
pokop (odstranitev plošče), zaščita sosednjih

CENA V EURO BREZ DDV
20,35
30,78
20,35
20,35
10,18
30,49
40,98
1.073,77
10,00
270,00

grobov, izkop grobne jame, dekoracija grobne
parcele in zasutje po pogrebu)
Izkop grobne jame klasični pokop (krsta) – nov grob
(v ceni je vključeno: priprava na pokop, zaščita
sosednjih grobov, izkop grobne jame, dekoracija
grobne parcele in zasutje po pogrebu)
Izkop grobne jame za žarni pokop (žara) (v ceni je
vključeno: priprava, zaščita sosednjih grobov, izkop
grobne jame in namestitev žarnega jaška, dekoracija
grobne parcele in zasutje grobne jame po pogrebu)
Priprava žarnega jaška (v ceni je vključeno:
priprava, zaščita sosednjih grobov, odpiranje
žarnega jaška, dekoracija grobne parcele in
zapiranje jaška po pogrebu)
Žarni jašek velik (za štiri žare)
Žarni jašek mali (za dve žari)

235,00

80,00

45,00

68,00
55,00

3. člen

Ta sklep velja takoj.
Županja
Saša Likavec Svetelšek
Sklep se dostavi:
- direktorju občinske uprave
- občinski upravi
Vložiti:
- zbirka dokumentarnega gradiva

