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1 SPLOŠNO 
 
Občina Črna na Koroškem je na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 
62/16; v nadaljevanju: ZPPDej) sprejela Odlok o pokopališkem redu na območju občine Črna na 
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/2019; v nadaljevanju: Odlok), s katerim je predpisala 
pokopališki red, v katerem je podrobneje uredila in določila izvajanje pogrebne in pokopališke 
dejavnosti na območju občine Črna na Koroškem. 
 
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).  
 
Izvajalec 24 – urne dežurne službe na območju občine Črna na Koroškem je Javno komunalno podjetje 
Log d.o.o. 
 
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. 

 
Pokopališko dejavnost na območju občine Črna na Koroškem (upravljanje in urejanje pokopališč) 
zagotavljata režijski obrat Občine Črna na Koroškem in Javno komunalno podjetje Log d.o.o., ki sta prav 
tako upravljavca pokopališč na območju občine Črna na Koroškem (4. člen Odloka). 
 
ZPPDej v 34. členu določa, da se za najem groba plačuje grobnina, ki jo s sklepom določi občina, ter 
vrste stroškov, ki jih grobnina vključuje.  
 
Grobnina 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 (drugi odstavek 34. člena ZPPDej) 
 
Kot navedeno, je grobnina v skladu z zakonom sorazmerni delež vseh letnih stroškov upravljanja 

pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto 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, storitve informacijske oz. pokopališke pisarne, druga vzdrževalna dela, administrativne 

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

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2604
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2 POKOPALIŠČA NA OBMOČJU OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM 
 
Na območju občine Črna na Koroškem so 3 pokopališča: 

- Črna na Koroškem, ki se nahaja v centru občine, 
- Javorje, ki leži vzhodno od Črne, na najvišji točki slemena ob koroško-štajerski meji na 

nadmorski višini 1.156 m, kjer je tudi najvišje ležeča župnija v Sloveniji in 
- Koprivna, kjer do pokopališče iz Črne na Koroškem vodi dobrih 15 kilometrov dolga cesta, ki 

se precej strmo vzpenja do 1.073 metrov nadmorske višine. 
 

 

2.1 POKOPALIŠKA DEJAVNOST 

 
POKOPALIŠKA DEJAVNOST obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.  
 
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);  

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), 
E)  IZDAJANJE SOGLASIJ V ZVEZI S POSEGI NA OBMOČJU POKOPALIŠČ (soglasja za postavitev, 

popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij).  
 
Storitve zagotavljanja urejenosti na pokopališčih: 

- košnja in čiščenje zelenih površin najmanj 3 x letno,  
- košnja in čiščenje brežin ter urejanje zelenic najmanj 3x letno 
- škropljenje in odstranjevanje zeli 2 x letno,  
- dnevno čiščenje, vzdrževanje poti in popravilo ograje, 
- pometanje asfaltnih površin in okolice poslovilnega objekta, 
- urejanje in čiščenje drugih površin, skupnih pokopaliških objektov, naprav in druge 

infrastrukture na pokopališču,  
- praznjenje kompostnika 1x letno, 
- ravnanje z odpadki (ločeno zbiranje odpadnih nagrobnih sveč, zelenega vrtnega odpada, 

mešanih komunalnih odpadkov), 
- vzdrževanje in čiščenje zapuščenih grobov in njihovo odstranjevanje,  
- vzdrževanje pokopališča v času zime in odstranjevanje snega najmanj 5x letno (odvisno od 

vremenskih pogojev). 
 
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. 
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2.2 ZVRSTI GROBOV in OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBE 

 
Zakon o pogrebni in pokopališke dejavnosti – ZPPDej ter Odlok o pokopališkem redu na območju 
občine Črna na Koroškem (v nadaljevanju: Odlok) opredeljujeta naslednje zvrsti grobov: 

- enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor, vrstni grobovi in grobnice; 
- grobišča, kostnice in skupna grobišča; 
- žarni grobovi; 
- prostor za anonimne pokope; 
- prostor za raztros pepela; 
- prostor za pokop bio žar. 

 
Če so na območju pokopališč tudi vojna grobišča, njihovo varstvo ureja predpis o vojnih grobiščih. 
 
V skladu s 3. odstavkom 40. člena Odloka o pokopališkem redu na območju občine Črna na Koroškem 
se lahko svojci, v kolikor se odpovedo grobu ali prekinejo najemno razmerje, dogovorijo za napis 
pokojnega na skupni spominski tabli, pri čemer stroške napisa nosijo svojci oz. naročnik.  
 
Enojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V njih se pokopavajo krste in žare 
in so talni ali zidni. 
Dvojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V 
njih se lahko poleg krst pokopavajo tudi žare. 
Otroški grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo otroške 
krste in žare. 
Povečani grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora. Vanj se 
poleg krst lahko pokopavajo tudi žare. 
Vrstni grobovi so tisti, ki so razporejeni drug ob drugem ter oblikovani in urejeni po enotnih merilih. V 
njih se pokojniki pokopavajo brez poglobitve po vrstnem redu. Vrstni grobovi se oddajo v najem samo 
za določeno dobo, ki ni krajša od 25 let. Po preteku te dobe se grobovi prekopljejo in ponovno oddajo, 
najdeni posmrtni ostanki pa položijo v skupno grobišče. V vrstne grobove se pokopavajo krste in žare. 
Grobnice imajo v celoti obzidani podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se polagajo 
ena na drugo ali pa na police. V njih se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in žare. Nove grobnice je 
dovoljeno graditi le, če lokalna skupnost tako določi z odlokom o pokopališkem redu ali prostorskim 
aktom, ki ureja pokopališče. V skladu z Odlokom v občini Črna na Koroškem novih grobnic ni dovoljeno 
graditi. 
Grobišča so prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih 
razmerah ter skupna grobišča. 
Kostnice so prostori, v katere se polagajo posmrtni ostanki prekopanih grobov. 
V skupna grobišča se lahko prenesejo posmrtni ostanki iz vrstnih grobov po preteku dobe najema, iz 
drugih grobov ali zaradi drugih upravičenih razlogov. Na oddelku skupnih grobišč je urejen skupni 
prostor za polaganje cvetja in sveč. 
Prostor za vojno grobišče je prostor na posebnem delu pokopališča, ki se ureja po posebnem zakonu. 
Žarni grobovi so talni ali zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare. 
Prostor za anonimni pokop je prostor na oddelku pokopališča, ki je enotno urejen po načrtu razdelitve 
in je brez označbe in imena pokojnika, namenjen pokopu krst ali žar. Podatke o pokojnikih , ki so bili 
anonimno pokopani, vodi upravljavec pokopališča. Na prostoru za anonimne pokope mora biti urejen 
skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganja sveč. 
Prostor za raztros pepela je prostor na posebnem oddelku pokopališča, namenjen raztrosu pepela. 
Imena pokojnih, razen pri anonimnem pokopu, so, če naročniki pogrebov to želijo, napisana na 
skupnem nagrobniku. Na prostoru za raztros pepela je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in 
prižiganja sveč. Zunaj tega prostora ni dovoljeno polagati cvetja, sveč in drugih predmetov ali hoditi po 
tem prostoru, razen za namene vzdrževanja pokopališč. 
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TABELA 1:  Število grobov v občini Črna na Koroškem po pokopališčih  

 POKOPALIŠČE  
AKTIVNI NEKATIVNI SKUPAJ grobov 

ČRNA NA KOROŠKEM  
829 195 1024 

JAVORJE 
36 27 63 

KOPRIVNA 
53 17 70 

SKUPAJ po aktivnosti  
918 239 1157 

 
GRAF 1:  Število grobov v občini Črna na Koroškem po pokopališčih 

 
 
 
GRAF 2:  Število aktivnih grobov na dan 31.12.2020 
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TABELA 2:  Število grobov v občini Črna na Koroškem  glede na vrsto 

  ČRNA JAVORJE KOPRIVNA 

  Aktivni 

Neaktivni 
(neznan najemnik, 
opuščeni, 
odpovedani) Aktivni 

Neaktivni 
(neznan najemnik, 
opuščeni, 
odpovedani) Aktivni 

Neaktivni 
(neznan najemnik, 
opuščeni, 
odpovedani) 

družinski 526 74 29 7 37 4 

enojni 176 112 7 20 16 13 

2x družinski 1 0         

2x enojni 8 2         

družinski + enojni 11 0         

žarni - veliki 30 2         

žarni - mali 77 3         

družinski/2 0 1         

raztros pepela 0 1         

  829 195 36 27 53 17 

 
Vrste grobov na pokopališčih v občini Črna na Koroškem so določene kot je navedeno v Tabeli 2 in se 
niso spreminjale od prevzema podatkov od Komunalnega podjetja Prevalje (nekje leta 1998). Občina 
Črna na Koroškem je koncem leta 2020 pričela s pridobivanjem podatkov o velikosti grobov, da jih bo 
lahko uskladila z veljavnim Odlokom in ZPPDej. Trenutne velikosti grobov niso enotne, ne po dolžini, 
sploh pa ne po širini, kar je razvidno predvsem na starem delu pokopališča (Slika 1). Po izvedenih 
okvirnih meritvah grobov, bo Občina obstoječe vrste grobov uskladila glede na predpisane zvrsti in 
tehnične normative, opredeljene z Odlokom (Tabela 3).  
 
Zvrsti grobov se bodo uskladile enotno po prejemu vseh meritev. 
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Slika 1:  Pokopališče Črna na Koroškem, posnetek iz leta 2011 

 
 
 
TABELA 3:  Okvirni tehnični normativi za grobove v skladu z Odlokom  

 Širina (v m) Dolžina (v m) Višina (v m) 

enojni 1 do 2,3 1,8 

dvojni do 2 do 2,3 1,8 

otroški do 1 1,2  -2,3 1,8 

povečani do 2,4 2,3 1,8 in se lahko poglablja 

grobnica / / / 

žarni / / / 

 
V skladu z Odlokom višina nagrobne plošče ne sme presegati 0,8 m, širina pa ne sme presegati 1,5 m. 
Postavljena mora biti v središču vzglavja groba. 
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2.3 RAZMERJA VRST GROBOV GLEDE NA ENOJNI GROB 

 
Novi zakon (34. člen ZPPDej) določa tudi, da je potrebno opredeliti razmerja vseh vrst grobov glede na 
enojni grob (Občina Črna na Koroškem ima spodaj definirana razmerja že cca. 15 let, morebiti celo vse 
od prevzema podatkov od Komunalnega podjetja Prevalje). Razmerja so podlaga za izračun grobnine 
za posamezni grob. 
 
TABELA 4:  Razmerja grobnine do enojnega groba  

 Vrsta groba  Obstoječa razmerja do 
enojnega groba 

Enojni 1,00 
Družinski  1,35 
Žarni grob – mali  1,00 
Žarni grob – veliki 1,35 
Družinski + enojni 2,35 
2x enojni 2,00 
2x družinski 2,70 
Družinski/2 0,68 
 
Z Odlokom so določena razmerja glede na spodaj navedene vrste grobov v Tabeli 5, ker pa slednjih še 
nimamo usklajenih glede na okvirne tehnične normative, se upoštevajo razmerja kot so navedena v 
Tabeli 4. (ker je npr. družinski grob lahko, glede na dejansko velikost v naravi, dvojni ali povečan, kaj hitro lahko pride do 

nesoglasij (tudi med najemniki), v kolikor bi grob po neutemeljeni oceni uvrstili v napačno vrsto groba glede na dejansko 
velikost v naravi. Hitro bi lahko en grob nehote določili kot povečanega, v naravi pa bi ustrezal meram dvojnega, pri drugem 
najemniku pa obratno) 

 
 TABELA 5:  Razmerja grobnine do enojnega groba v skladu s 57. členom Odloka  

Vrsta groba  Obstoječa razmerja do 
enojnega groba 

Enojni 1,00 
Dvojni 1,30 
Trojni/ povečan 2,00 
Žarni  1,00 
Prostor raztrosa 0,30 
Prostor za bio žare 0,50 
 
 
Prvi raztros pepela v Črni na Koroškem je bil 02.12.2016. do 31.12.2020 je bil raztros pepela izveden za  
7 pokojnikov. 
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3  PREDRAČUNSKA KOLIČINA IN CENA ODDAJE GROBOV V NAJEM 
 
Grob se odda v najem za nedoločen čas, najem pa se lahko prekine v primeru: 

- če najemnik ne poravna grobnine za preteklo leto po predhodnem opozorilu, 
- če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pogodbo, 
- ob opustitvi pokopališča, 
- kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča in  
- s potekom najemne pogodbe. 

 
Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino, ki je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja 
pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh grobov in 
njihovih razmerjih do enojnega groba. 
 
Grobnine se na osnovi sklenjene pogodbe o najemu groba upravljavcu pokopališča plačujejo letno.  
 
Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča s sklepom določi pristojni organ občine, ob 
upoštevanju vseh stroškov upravljanja pokopališča in pokopališke infrastrukture. 
 
Število grobov se izračuna na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba. 
Faktorji grobnine glede na enojni grob so določeni v 57. členu Odloka o pokopališkem redu na območju 
občine Črna na Koroškem (Uradno glasilo slov. občin, št. 29/2019). 
 
 

3.1 Potrjena in obračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko 

obdobje 2020 ter prikaz gibanja količin in cen za leta 2018, 2019 in 2020  

 
Število grobov se po letih ni kaj dosti spreminjalo. Vsa pokopališča v Črna na Koroškem štejejo skupaj 
918 grobov, 239 je neaktivnih in zanje nimamo podatkov o svojcih, so opuščeni ali odpovedani. 
 
Predračunska količina v letu 2020 je določena na podlagi obračunane količine v letu 2019. Spremembe 
količine v letu 2020 nismo planirali, saj je bil že v obračunu za leto 2019 vključen poračun storitve 
najema grobov za kakšno leto nazaj, zato s obračunske količine nekoliko razlikujejo od dejanskega 
števila grobov s katerimi razpolagamo. 
 
TABELA 6: Predračunska količina 2020 in obračunske količine od 2018-2020 

 

PREDRAČUNSKA 
KOLIČINA OBRAČUNANA KOLIČINA  

LETO  2020 2020 2019 2018 

ČRNA 838 851 838 827 

JAVORJE 37 36 37 37 

KOPRIVNA 53 53 53 53 

VSA POKOPALIŠČA 928 940 928 917 
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TABELA 7: Predračunska cena 2020 in prikaz g ibanja obračunanih  cen 2018-2020 

 

PREDRAČUNSKA 
CENA (PC) OBRAČUNSKA CENA (OC) 

RAZLIKA  v €                                         

(obračunska - predračunska cena)               

LETO 2020 2020 2019 2018 
OC2020 -
PC2020 

OC2019 -
PC2020 

OC2018 -
PC2020 

VRSTA GROBA 1 2 3 4 5=2-1 6=3-1 7=4-1 

enojni 18,33 17,41 17,41 15,83 -0,9188 -0,9188 -2,4988 

družinski 23,83 23,53 23,53 21,39 -0,2975 -0,2975 -2,4375 

Druzinski + Enojni 42,16 40,94 40,94 37,22 -1,2163 -1,2163 -4,9363 

2 x Družinski 47,65 47,06 47,06 42,78 -0,5950 -0,5950 -4,8750 

2 x Enojni 36,66 34,82 34,82 31,65 -1,8377 -1,8377 -5,0077 

Družinski / 2 11,91 11,77 11,77 10,70 -0,1437 -0,1437 -1,2137 

Žarni - mali 18,33 17,41 17,41 15,83 -0,9188 -0,9188 -2,4988 

Žarni - veliki 23,83 23,53 23,53 21,39 -0,2975 -0,2975 -2,4375 

 
Na podlagi zgoraj prikazanih podatkov v Tabeli 7 je razvidno, da se je v letu 2019 cena grobov dvignila 
za 1,58 € brez DDV (enojni grob), kar pomeni 10% povišanje. V letu 2020 cene nismo spreminjali, v 
primeru povišanja pa bi bila ta višja za 5,28% glede na enojni grob. 
 
 

3.2 Predračunska količina, stroški in cena opravljenih storitev za prihodnje obračunsko 

obdobje 2021 

 
Število grobov se izračuna na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.  
 
TABELA 8: Veljavna cena grobnine 2020 in predračunske količine 2021  

 

veljavna 
cena 2020 
brez DDV 

veljavna 
cena 2020 
z DDV 

faktor 
Št. grobov -  

PLAN 2021 

prerač. št. 

grobov na 

enojnega -  

PLAN 2021 

Enojni 17,4100 21,24 1 199 199 

Družinski 23,5300 28,71 1,35 590 797 

Druzinski + Enojni 40,9400 49,95 2,35 11 26 

2 x Družinski 47,0600 57,41 2,70 1 3 

2 x Enojni 34,8200 42,48 2,00 8 16 

Družinski / 2 11,7700 14,36 0,68 2 1 

Žarni - mali 17,4100 21,24 1,00 79 79 

Žarni - veliki 23,5300 28,71 1,35 31 42 

Raztros pepela 5,23 6,38 0,30 0 0 

Bio žare 8,71 10,63 0,50 0 0 

   

 921 1.163 
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TABELA 9: Obračunske količine 2020 in predračunske količine 2021  glede na enojni grob 

  

obračunana 
količina 
2020 FAKTOR 

št. grobov 
2020 glede 
na faktor 

plan 
količine 
2021 

št. grobov 
2021 glede na 
faktor 

SKUPAJ ENOJNI 250 1 250 226 226 

SKUPAJ DRUŽINSKI 604 1,35 816 604 816 

SKUPAJ ŽARNI MALI 76 1 76 79 79 

SKUPAJ ŽARNI VELIKI 30 1,35 41 31 42 

SKUPAJ količina 960   1183 940 1163 

 
Grobnine morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja pokopališča in objektov ter manjše investicijske 
posege. Stroški, ki oblikujejo ceno storitev grobnine za grobne prostore obsegajo predvsem:  
1.  NEPOSREDNE PROIZVAJALNE STROŠKE MATERIALA IN STORITEV: 

1.1 NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 

• Stroški materiala (potrošni material, material za zaščito in varstvo pri delu, pisarniški 
material ipd.) 

• Stroški električne energije 

• Strošek pogonskega goriva za stroške goriva kosilnice za košenje zelenic 

• Strošek komunalnih storitev in ravnanja z odpadki 
1.2 NEPOSREDNI STROŠKI DELA, kamor spadajo stroški plač zaposlenih 

2. SPLOŠNE NABAVNO – PRODAJNE STROŠKI, kamor spadajo stroški povezani s stroški plačilnega 
prometa, operativnimi odhodki in plačilom bančnih storitev, ki nastanejo pri izvajanju javne službe. 
 
Cena storitve javne službe se izračuna na podlagi opravljene storitve javne službe. Upravljavec najmanj 
1x letno ugotavlja dejansko količino in stroške opravljenih storitev ter izračuna obračunsko ceno. 
 
Upravljavec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno in obračunsko ceno 
opravljenih storitev. 
 
Ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v 
preteklem obračunskem obdobje se v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje 
obdobje. 
 
Na tej podlagi smo kot upravljavec pokopališč pripravili strukturo cene in višino grobnine na enojni 
grob. Struktura je narejena na podlagi dejanskih stroškov vzdrževanja in urejanja pokopališč za leto 
2020, ki so osnova za načrtovanje stroškov 2021. Cena je tako oblikovana na osnovi predračunskih 
stroškov 2021, ki jih navajamo v spodnji tabeli:  
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TABELA 10: Obračunski stroški  2020 in predračunsk i stroški 2021 

  

ZR2020 
(realizacija) 

PR2021 
PLAN 2021 

I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 0 0 

1. Stroški amortizacije infrastrukture ali najemnine infrastrukture  0 0 

2. Stroški zavarovanja infrastrukture 0 0 

3. 
Stroški odškodnin infrastrukture (odškodnina za služnost, povzročeno škodo, povezano z 
gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture) 0 0 

4. 
Odhodki financiranja (obresti in drugi stroški) povezani z dolžniškim financiranjem 
gradnje ali obnove javne infrastrukture  0 0 

II. STROŠKI STORITEV 21.794,64 21.708,15 

1. NEPOSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 21.146,21 21.058,30 

1.1. 

Neposredni stroški materiala in storitev (stroški tekočega vzdrževanja pokopališča, 
stroški električne energije, pogonskega goriva za stroške goriva kosilnic za košenje 
zelenic, stroški komunalnih storitev in odvoza odpadkov ter drugi stroški materiala 
(potrošni material, material za zaščito in varstvo pri delu, pisarniški material…)) 7.286,56 8.656,01 

1.2. Neposredni stroški dela 13.859,64 12.402,29 

1.3. Drugi neposredni stroški 0 0 

2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 0 0 

3. 
SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNI STROŠKI (stroški pri pošiljanju in plačevanju položnic 
najemnine grobov) 648,43 649,85 

4. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI  0  0 

5. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA JS  0  0 

6. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE  0  0 

7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 0 0 

8. DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA 0 0 

III. SKUPNI STROŠKI GROBNINE 21.794,64 21.708,15 

 KOLIČINA GROBOV GLEDE NA ENOJNEGA 1.183 1.163 

 CENA NA ENOJNI GROB  18,43 18,66 

    

IV. PRIHODKI 20.193,26 21.708,15 

  RAZLIKA (IV. - III.) -1.601,38 0,00 

 
 
TABELA 11: Potrjena cena 2020 in predračunska cena 2021 

 

POTRJENA CENA 
(veljavna cena) 
2020 (brez DDV) 

FAKTOR 

prerač. št. grobov 

na enojnega -  

plan 2021 

PREDRAČUNSKA 

CENA 2021  

(brez DDV) 

RAZLIKA v ceni 
(predračunska – potrjena 

cena) 

Enojni 17,4100 1 199 18,66 1,25 

Družinski 23,5300 1,35 797 25,22 1,69 

Druzinski + Enojni 40,9400 2,35 26 43,88 2,94 

2 x Družinski 47,0600 2,70 3 50,44 3,38 

2 x Enojni 34,8200 2,00 16 37,32 2,50 

Družinski / 2 11,7700 0,68 1 12,62 0,85 

Žarni - mali 17,4100 1,00 79 18,66 1,25 

Žarni - veliki 23,5300 1,35 42 25,22 1,69 

Raztros pepela 5,23 0,30 0 5,61 0,38 

Bio žare 8,71 0,50 0 9,34 0,63 

   1.163   
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TABELA 12: Obračunska cena  2020 in predračunska cena 2021 

  

POTRJENA CENA 
2020               

(brez DDV) 

OBRAČUNSKA CENA 
2020                   

(brez DDV) 

razlika v 
ceni - 
poračun 
2020 

PREDRAČUNSKA 
CENA 2021     
(brez DDV) 

PREDRAČUNSKA 
CENA 2021 s 
poračunom 2020  
(brez DDV) 

PREDRAČUNSKA 
CENA 2021 s 
poračunom 2020  
(z DDV)  

 1 2 3=2-1 4 5 6 

Enojni 17,41 18,43 1,02 18,66 19,68 24,01 

Družinski 23,53 24,90 1,37 25,22 26,59 32,45 

Družinski + Enojni 40,94 43,33 2,39 43,88 46,27 56,45 

2 x Družinski 47,06 49,80 2,74 50,44 53,19 64,89 

2 x Enojni 34,82 36,85 2,03 37,32 39,35 48,01 

Družinski / 2 11,77 12,46 0,69 12,62 13,30 16,23 

Žarni - mali 17,41 18,43 1,02 18,66 19,68 24,01 

Žarni - veliki 23,53 24,90 1,37 25,22 26,59 32,45 

Raztros pepela 5,23 5,53 0,30 5,61 5,91 7,21 

Bio žare 8,71 9,22 0,51 9,34 9,84 12,01 

 
Obračunska cena je cena, izračunana na podlagi dejanskih stroškov in dejanskih količin in je za 5,86% 
višja od potrjene cene 2020 brez DDV. V primerjavi s trenutno veljavno ceno iz leta 2020 je 
predračunska cena grobnine 2021 brez upoštevanega poračuna višja za 7,18 %, z upoštevanim 
poračunom pa za 13,04% brez DDV. Predračunska cena 2021 brez poračuna je v primerjavi z 
obračunsko ceno 2020 višja za 1,25%, z upoštevanim poračunom pa za 6,78% (brez DDV). 

 
Količina grobov danih v najem se povečuje, vendar zelo počasi. V tabelah 1 in 2 na začetku elaborata 
smo navedli število vseh grobov na posameznem pokopališču ter število aktivnih grobov, za katere 
zaračunavamo grobnino. Na pokopališču Črna je mnogo grobov opuščenih, nekaj pa je pripravljenih 
novih, ki jih lahko damo v najem. Na ostalih pokopališčih, Javorje in Koprivna, novih grobov nimamo 
predvidenih, je pa veliko neaktivnih, opuščenih (v Javorju 27 od  skupno 63, v Koprivni 17 od skupno 
70),  ker so neznani, jih svojci, večinoma daljni sorodniki, ne želijo, ali jih urejajo drugi, ki najemnega 
razmerja ne želijo skleniti.  
 
Predlagamo, da Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme povišanje cen grobnin za 13,04 % z 
upoštevanim poračunom 2020. Cene grobnin se niso povišale od leta 2014 – 2018, v letu 2019 pa so 
se povišale za 10%. V letu 2020 je cena ostala nespremenjena.   
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Trenutno veljavne cene drugih komunalnih podjetij: 
 
TABELA 13: Primerjava cen z drugimi komunalnimi podjetji v Mežiški dolini  

 

ČRNA NA 
KOROŠKEM MEŽICA 

JKP 
LOG 

 Cena v € brez DDV     

VRSTA GROBA 2020 plan 2021     

enojni 17,41 19,68 23,70 25,63 

družinski 23,53 26,59 33,70 32,53 

žarni - mali 17,41 19,68 
23,70 25,63 

žarni - veliki 23,53 26,59 
 
Cena so v € brez DDV. 
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4 ZAKLJUČEK 
 

4.1 PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE GROBNINE V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM 

 

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), Odloka o 
pokopališkem redu na območju občine Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
29/2019) in 17. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2017 
in 59/2017) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na svoji ….. redni seji, dne ……. sprejel 
 
 

SKLEP O DOLOČITVI VIŠINE GROBNINE V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2021 
 

1. člen 
Ta sklep določa višino cen grobnine v občini Črna na Koroškem za leto 2021. 

2. člen 
1) Višina letne grobnine na pokopališčih na območju občine Črna na Koroškem znašajo: 

  
FAKTOR CENA brez DDV CENA z DDV 

Enojni 1 19,68 24,01 

Družinski 1,35 26,59 32,45 

Druzinski + Enojni 2,35 46,27 56,45 

2 x Družinski 2,7 53,19 64,89 

2 x Enojni 2 39,35 48,01 

Družinski / 2 0,68 13,30 16,23 

Žarni - mali 1 19,68 24,01 

Žarni - veliki 1,35 26,59 32,45 

Raztros pepela 0,3 5,91 7,21 

Bio žare 0,5 9,84 12,01 

 
2) Ob prvem najemu groba se najemnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Cene določene s tem 
sklepom se začnejo uporabljati s ………. 
 
 
Številka: 
Datum: 
 
         Občina Črna na Koroškem 
         Mag. Romana LESJAK, županja 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2604

