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 P R E D L O G 
 

Na podlagi 26. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 
– ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – UPB), 45. čl. Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 116/08 
in 53/09) ter 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno 
podjetje, d.o.o. (Opr. št. SV 260/08 z dne 07.02.2008), je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na ....... seji ...... dne .......... sprejel naslednje 
 

Cene storitev javne službe  
pogrebne in pokopališke dejavnosti 

 
Cene osnovnih pogrebnih storitev znašajo:  

v EUR 

Vrsta storitve Cena brez DDV Cena z DDV

Osnovni pogreb s krsto 475,04 515,41
Prevoz 62,53 67,85
Priprava pokojnika 82,05 89,02
Pogrebni obred 141,47 153,49
Pokop krste 188,99 205,05
Dodatek za pogreb s krsto v soboto 308,77 335,02
Dodatek za pogreb s krsto v nedeljo 489,13 530,71

Osnovni pogreb z žaro 350,56 380,36
Prevoz 62,53 67,85
Priprava pokojnika 82,05 89,02
Pogrebni obred 118,16 128,20
Upepelitev 70,37 76,35
Pokop žare 17,45 18,93
Dodatek za pogreb z žaro v soboto 274,54 297,88
Dodatek za pogreb z žaro v nedeljo 382,67 415,20      
 
Cene drugih pogrebnih storitev javne službe se povečajo povprečno za 5 %. 
 
Cene osnovnih pokopaliških storitev znašajo:  

v EUR 

Letne najemnine Cena brez DDV Cena z DDV

Najemnina za enojni grobni prostor 26,42 31,70
Najemnina za otroški grobni prostor 15,85 19,02
Najemnina za grobnico do 4 prostore 105,67 126,80
Najemnina za grobnico več kot 4 prostori 158,51 190,21
Najemnina za žarni grobni prostor 15,85 19,02
Najemnina za prostor za anonimni pokop 26,42 31,70
Najemnina za prostor za raztros pepela 26,42 31,70
Najemnina za povečan gobni prostor -za 1 prostor 26,42 31,70
Najemnina za povečan gobni prostor -za 2 prostora 52,84 63,41
Najemnina za povečan gobni prostor -za 3 prostore 79,26 95,11
Najemnina za povečan gobni prostor -za 4 prostore 105,67 126,80
Najemnina za povečan gobni prostor -za 5 prostorov 132,09 158,51
Najemnina za povečan gobni prostor -za 6 prostorov 158,51 190,21  
 
Cene drugih pokopaliških storitev javne službe se povečajo povprečno za 7 %. 
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Cene pogrebnih storitev javne službe se uveljavijo s 1. 11. 2009, cene pokopaliških storitev 
javne službe pa s 1. 1. 2010.   
 
Cene storitev javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti se objavijo v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
 

 
 
 
 

Številka:  
Datum:  
 
 
 
          Ž U P A N  
       Mestne občine Ljubljana 
              Zoran JANKOVIĆ 
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OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ZA DOLOČITEV CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE 
POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI 

 
 
1. Pravni temelj  
 
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – 
ZJZP) v 26. členu določa, da ustanovitelj javnega podjetja odloča o cenah oziroma tarifah za 
uporabo javnih dobrin.  
 
Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) v 27. členu določa, da  
Mestni svet Mestne občine Ljubljana izvaja ustanoviteljske pravice do podjetij, če ni glede 
izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic z zakonom, Statutom Mestne občine Ljubljana, 
ustanovitvenim ali drugim aktom mestnega sveta določeno drugače.  
 
V 45. členu Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 116/08 in 53/09) 
je predpisana pristojnost mestnega sveta za določitev letne najemnine za grobove, cene za 
osnovne pogrebne storitve in ceno upepelitve. 
 
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d.o.o. (Opr. št. SV 
260/08 z dne 07.02.2008) v 11. členu določa, da je odločanje o cenah oziroma tarifah za 
uporabo javnih dobrin, ki jih zagotavlja družba, v pristojnosti Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana.   

 
 
2. Načrt poslovanja v letu 2009 na podlagi veljavnih cen 
 
Skladno z enotnimi izhodišči za pripravo poslovnega načrta za leto 2009, ki smo jih prejeli iz 
Javnega holdinga Ljubljana, d. o. o., smo načrtovane prihodke za Žale javno podjetje, 
d. o. o. za leto 2009 ovrednotili na osnovi veljavnih cen proizvodov in storitev. Osnova za 
ovrednotenje posameznih vrst stroškov za leto 2009 je bil predvideni nivo cen konec leta 
2008 in upoštevanje predvidene povprečne stopnje inflacije v letu 2009 (3,6 %). 
Predračunski izkaz poslovanja podjetja kot celote za leto 2009 na podlagi veljavnih cen sicer 
izkazuje pozitiven rezultat, vendar pogrebna in pokopališka dejavnost kot gospodarska javna 
služba ustvarja izgubo, zato je v nadaljevanju podan Predlog za dvig cen storitev.  
 



  5 

 
Načrt poslovanja podjetja za leto 2009 kaže, da bomo ob nespremenjenih cenah ustvarili z 
opravljanjem gospodarske javne službe (pogrebne in pokopališke storitve) 3.023.298 EUR 
prihodkov in hkrati 690.390 EUR izgube, medtem ko bomo z opravljanjem tržne dejavnosti 
ustvarili 578.355 EUR dobička, kar za podjetje kot celoto pomeni izgubo v znesku 
112.035 EUR.  
 
Pregled poslovanja po dejavnostih kaže, da kljub nadzoru in obvladovanju stroškov ob 
načrtovanem fizičnem obsegu in veljavnih cenah ustvarjamo izgubo pri opravljanju pogrebne 
in pokopališke dejavnosti kot gospodarske javne službe. Izguba pri izvajanju pogrebnih 
storitev je načrtovana v višini 357.903 EUR, pri pokopaliških storitvah pa načrtujemo 
negativen rezultat v višini 332.487 EUR. Ob polletju 2009 smo že ustvarili pri izvajanju 
pogrebnih storitev v okviru GJS 65.896 EUR izgube in pri izvajanju pokopaliških storitev GJS 
150.685 EUR izgube. 
 
 
3. Utemeljitev predloga – razlogi in cilji za sprejem predloga z oceno stanja  
 
Rezultati poslovanja pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki se izvaja kot gospodarska javna 
služba so negativni že več let. Skladno z navedenim je bila izguba v letu 2007 v okviru 
gospodarske javne službe 463 tisoč EUR, v letu 2008 je dosegla 533 tisoč EUR, v letu 2009 
pa bo po veljavnem načrtu 690 tisoč EUR izgube pri opravljanju GJS, v kolikor ne bo 
realiziran predlog za povišanje cen storitev gospodarske javne službe.  
 
Na nivoju celotnega podjetja je družba doslej pokrivala negativni rezultat, ustvarjen z 
izvajanjem gospodarske javne službe s tržno dejavnostjo (upepelitve pokojnikov izven MOL, 
prodaja pogrebne in nagrobne opreme, cvetličarna z oskrbo grobov) ter poslovala z 
minimalnim dobičkom. Zaradi vse večje konkurence na prostem trgu je zagotavljanje 
pozitivnega rezultata na nivoju podjetja predvsem na račun tržne dejavnosti zelo negotovo 
pa tudi nesprejemljivo, saj mora družba skrbeti tudi za materialno bazo za opravljanje javnih 
storitev, to je zmožnost financiranja obnov in nadomestitev opreme ter za razvoj kvalitete 
storitev. Znano je tudi stališče računskega sodišča, skladno s katerim se med dejavnostmi (v 
našem primeru GJS in tržna dejavnost) praviloma ne smejo prelivati sredstva za obnove in 
nadomestitve ter razvoj. 
 
Dodatno bo na poslovni izid GJS vplivalo tudi dejstvo, da smo pričeli vzdrževati nove 
parkovne površine in da smo z novim letom prevzeli v upravljanje 8 manjših pokopališč na 
področju MOL, ki so oddaljena od sedeža družbe do 27 km v eno smer. Ta pokopališča nam 
kljub povečanim prihodkom iz najemnin povzročajo bistveno večje stroške zaradi relativno 
manjšega obsega dosedanjega vzdrževanja in potrebnih vzdrževalnih posegov ter zaradi 
njihove oddaljenosti.  
 
3.1. CENE POGREBNIH STORITEV 
 
Cene storitev osnovnega pogreba so pod nadzorom in so bile zadnjič spremenjene v letu 
2006, in sicer povprečno za 5,35 %. Analiza cen pomembnejših vhodnih materialov kaže, da 
se je v obdobju januar 2006 – julij 2009 cena goriva povečala za 17 % (v vmesnem obdobju 
pa tudi več), cena plina za 5 % (vmes tudi za bistveno več), cena elektrike za 7 %. 
Povprečna izplačana plača v RS je v obravnavanem obdobju porasla za 23 %, uradno 
izmerjena inflacija pa je bila 12,3 %.  
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V načrtu za leto 2009 so bile skladno z usmeritvami JHL upoštevane veljavne cene 
proizvodov in storitev (na dan 31.12.2008), na podlagi katerih je poslovanje gospodarske 
javne službe v letu 2009 negativno, in sicer je pri pogrebnih storitvah načrtovana izguba v 
znesku 357.903 EUR. 
 
Skladno s Standardi za osnovni pogreb in glede na dejanske stroške vhodnih materialov in 
storitev bi morali cene pogrebnih storitev povečati za okoli 10 %, da bi zagotovili pozitivno 
poslovanje tega področja javne službe.  
 
Če primerjamo našo sestavljeno ceno upepelitve v okviru GJS (z osnovno žaro, delom s 
pokojnikom in zunanjo storitvijo zdravnika pred upepelitvijo) v višini 164,70 EUR z ddv s 
ceno v drugi upepeljevalnici v Sloveniji, kjer je njihova cena upepelitve čez 200,00 EUR, 
ugotovimo, da so več kot 20 % dražji od nas.  
 
Ker veljavne cene ne zagotavljajo pozitivnega poslovanja pogrebne dejavnosti v okviru 
gospodarske javne službe, predlagamo dvig cen pogrebnih storitev s 1. 11. 2009 povprečno 
za 5 %, kar pomeni za storitve osnovnega žarnega pogreba (90 % vseh pogrebov je žarnih) 
za 18 EUR višjo ceno.  
 
Realnega padca cen storitev ne moremo več nadomeščati le z zniževanjem cen vhodnih 
materialov in racionalizacijo poslovanja, kar smo v preteklosti intenzivno izvajali. 
 
Prodajne cene pogrebne in nagrobne opreme podjetje prosto oblikuje in sicer v odvisnosti od 
vhodnih cen. V preteklem obdobju smo uveljavljali zniževanje cen določene opreme in za to 
si bomo prizadevali tudi v bodoče, čeprav napovedi dobaviteljev na tem segmentu niso 
ugodne.  
 
Predlagane cene pogrebnih storitev ne zagotavljajo ničelnega poslovnega izida iz poslovanja 
osnovne pogrebne dejavnosti v okviru storitev gospodarske javne službe. Ker pa naročniki 
pogrebnih storitev sočasno naročajo tudi tržne storitve povezane s pogrebom (oglasi, cvetje, 
pevci, in druge storitve iz naše ponudbe) pa predlagano povišanje cen (v povprečju za 5 %) 
pomeni, da bomo razliko pokrivali na nivoju podjetja s prihodki iz omenjenih tržnih 
dejavnosti. 
 
Cene storitev osnovnega pogreba (v EUR z DDV) 
 

POGREB S KRSTO Veljavne cene 
Predlog nove 

cene Indeks
Prevoz 64,61 67,85 105,0
Priprava pokojnika 84,78 89,02 105,0
Pogrebni obred 146,18 153,49 105,0
Pokop krste 195,29 205,05 105,0

Skupaj storitev 490,86 515,41 105,0  

POGREB Z ŽARO Veljavne cene 
Predlog nove 

cene Indeks
Prevoz 64,61 67,85 105,0
Priprava pokojnika 84,78 89,02 105,0
Pogrebni obred 122,10 128,20 105,0
Upepelitev 72,72 76,35 105,0
Pokop žare 18,03 18,93 105,0

Skupaj storitev 362,24 380,36 105,0  
 
Druge pogrebne storitve: povečanje povprečno za 5 %. 
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3.2 CENE POKOPALIŠKIH STORITEV 
 
Predračunski izkaz poslovanja gospodarske javne službe v delu, ki se nanaša na pokopališko 
dejavnost, izkazuje za leto 2009 izgubo v višini 332 tisoč EUR. 
 
Pokopališka dejavnost posluje negativno že več let in postopno je potrebno zagotoviti njeno 
pozitivno poslovanje. V skladu s tem ciljem, je bila v letu 2002 sprejeta usmeritev, da v 
štiriletnem obdobju z dvigom najemnin za 23,7 %, postopoma dosežemo minimalen 
pozitiven rezultat te dejavnosti. Dvig stopnje DDV s 1. 10. 2002 z 8,5 na 20 %, je vplival na 
povečanje cene najemnine za 10,6 %. Predlog zvišanja cen za leto 2003 v višini 23,7 % bi 
zaradi dviga DDV torej pomenil dvig cen najemnin za 36,9 %. Tako visoka podražitev z vidika 
naših strank in ob upoštevanju njihovih socialnih razmer ni bila sprejemljiva, zato smo 
predlagali dvig cene za enojni grobni prostor le za 11,9 %, ki je bila realizirana v letu 2004. 
Kljub temu je bila konec leta 2004 v pokopališki dejavnosti izkazana izguba nekaj deset tisoč 
EUR. Skladno s sklepom Sveta ustanoviteljev so se cene pokopaliških storitev v letu 2005 
povečale za 2,9 % in v letu 2006 za 5,5 %.  
 
Začrtano politiko postopnega dvigovanja cen najemnin bi nadaljevali do izboljšanja 
poslovanja v pokopališki dejavnosti in skladno s tem je v nadaljevanju podan predlog 
povečanja cen pokopaliških storitev povprečno za 7 %. Dvig cen najemnin za 7 %, to je 2 
EUR za enojni grobni prostor (teh je 80%), pomeni na letnem nivoju povečanje prihodkov iz 
naslova najemnin za okoli 87 tisoč EUR, s čimer bi se zmanjšala izguba pri izvajanju 
pokopaliških storitev. Nove cene bi uveljavili s 1. 1. 2010. 
 
Letne najemnine za grobne prostore (v EUR z DDV) 
 

Vrsta Veljavna cena
Predlog nove 

cene Indeks
Najemnina za enojni grobni prostor 29,63 31,70 107,0
Najemnina za otroški grobni prostor 17,77 19,02 107,0
Najemnina za grobnico do 4 prostore 118,51 126,80 107,0
Najemnina za grobnico več kot 4 prostori 177,77 190,21 107,0
Najemnina za žarni grobni prostor 17,77 19,02 107,0
Najemnina za prostor za anonimni pokop 29,63 31,70 107,0
Najemnina za prostor za raztros pepela 29,63 31,70 107,0
Najemnina za povečan gobni prostor -za 1 prostor 29,63 31,70 107,0
Najemnina za povečan gobni prostor -za 2 prostora 59,26 63,41 107,0
Najemnina za povečan gobni prostor -za 3 prostore 88,88 95,11 107,0
Najemnina za povečan gobni prostor -za 4 prostore 118,51 126,80 107,0
Najemnina za povečan gobni prostor -za 5 prostorov 148,14 158,51 107,0
Najemnina za povečan gobni prostor -za 6 prostorov 177,77 190,21 107,0  
 
Druge pokopališke storitve: povečanje za 7 %. 
 
V pokopališki dejavnosti bi morali ceno najemnine za grobni prostor dvigniti vsaj za 20 %, da 
bi se približali pokrivanju stroškov vzdrževanja. Razliko do popolnega pokrivanja stroškov 
vzdrževanja bi pokrivali s prihodki iz tržne dejavnosti (cvetličarna, vrtnarske storitve, storitve 
vzdrževanja zelenic za druge naročnike, itd).   
 
V prilogi je podan tudi pregled cen najemnin za grobne prostore v Sloveniji v letu 2008. Pri 
proučevanju pregleda in odločanju o upravičenosti povišanja cen je treba upoštevati štiri 
elemente, ki poleg nominalne višine cen bistveno vplivajo na primerjavo med posameznimi 
najemninami. Ti elementi so velikost grobnih prostorov, obseg vzdrževanja določenega 
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pokopališča, dodelitev grobnega prostora in kulturno varstveni status, ki so podrobneje 
opisani v nadaljevanju. 

 

1. Velikost grobnih prostorov se med posameznimi mesti zelo razlikuje. V Ljubljani so npr. 
enojni grobni prostori veliki 1,5 x 2,5 m, drugje pa enojni večinoma le 1,0 x 2,0 m in dvojni 
oziroma družinski od 1,3 x 2,0 m naprej. To pomeni, da so v Ljubljani enojni grobni prostori 
celo večji kot ponekod drugje dvojni oziroma družinski. Zaradi tega je v tabeli dodan še 
izračun cene za 1 m2 v EUR za enojni grobni prostor, ki je sicer zgolj informativne narave, 
vendar pa potreben za nazoren prikaz, saj je sam naziv grobnega prostora zaradi različnih 
mer zavajajoč. Ta izračun je pri primerjavi cen za leto 2008 za enojne grobne prostore na 
dvajsetih pokopališčih po Sloveniji pokazal, da ima kar štirinajst pokopališč višje cene kot 
Ljubljana, eno enake in le štiri pokopališča nižje cene. Dve pokopališči imata višji ceni celo za 
več kot 100%. 
 

2. V okviru obsega vzdrževanja na višine najemnin vplivajo različni dejavniki.  

 Prvi dejavnik je sam obseg vzdrževanja posameznih pokopališč, ki je različen, saj se 
pokopališča med seboj razlikujejo glede na velikost površin, ki se vzdržujejo, kot tudi 
glede na obseg in pogostost del, ki se pri tem opravljajo. Najemnina namreč ni 
najemnina v klasičnem pomenu, saj ima vsakdo zemljišče v najemu brezplačno. To, kar 
se plačuje kot najemnina, je sorazmerni del stroškov vzdrževanja skupnih objektov in 
naprav na pokopališču, kot so odvoz smeti, poraba vode in elektrike, čuvajska in zimska 
služba, vzdrževanje poti, zelenic, dreves, živih mej, grmovnic, klopi, itd., torej dejansko 
opravljenih del. Prav tu pa nastopijo bistvene razlike med posameznimi pokopališči. Glede 
velikosti površin, ki jih mi vzdržujemo, so lep primer zelenice, ki jih je skoraj 180.000 m2, 
kosimo pa jih 10x letno, ali pa več kot 6.600 m živih mej, več kot 8.800 m2 grmovnic, 
itd.. Glede pogostosti del je dejstvo, da je skoraj na vsakem pokopališču v Sloveniji 
zagotovljena tekoča voda, le redka pokopališča pa imajo zagotovljeno 24 urno varovanje 
pokopališča vse dni v letu, tako kot je to na pokopališču Žale, zagotovljen reden odvoz 
smeti, ki se po potrebi izvaja tudi ponoči, ob nedeljah in praznikih ali pa vse dni v tednu, 
zagotovljeno 24 urno dežurno zimsko službo, ki začne s pluženjem takoj, ko zapade 
sneg. Za pokopališča, ki so v našem upravljanju, je vsako leto narejen program 
vzdrževanja za tekoče leto in v njem so navedene vrste, popis, pogostost in količinski 
obseg del, ki se bodo izvajala. Čeprav so pokopališča, za katera je narejen takšen 
program redka, pa lahko že bežen pogled na posamezno pokopališče pokaže obseg 
njegovega vzdrževanja. V nasprotju s pokopališčem Žale, ki je bogato z zelenicami, 
drevjem, živimi mejami, širokimi potmi, itd., je večina pokopališč brez zelenja, brez 
velikih skupnih površin in le z ozkimi potmi. Vzdrževanje takšnih pokopališč je nekajkrat 
cenejše. Pri tem torej ni odločilnega pomena število grobnih prostorov oziroma velikost 
pokopališča v povezavi s ceno, pač pa je bistven standard, oziroma obseg storitev, ki se 
pri vzdrževanju posameznega pokopališča izvajajo. 

 Drugi je amortizacija objektov ter njihovo posebno vzdrževanje. To je v Ljubljani še 
posebej izrazito in pomembno, ker so Plečnikove Žale kulturni spomenik državnega in 
evropskega pomena. Velika vrednost Plečnikovega objekta tako vpliva na višino 
amortizacije in jo, čeprav uporabljamo le njeno minimalno stopnjo 1,5 %, močno 
povišuje. Poleg tega je vzdrževanje takšnega kulturnega objekta, ki se lahko izvaja le pod 
posebnimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine, nekajkrat dražje. Sem spada tudi 
veliko število mrliških vežic, katerih je na naših pokopališčih kar 37, od tega 28 delujočih 
in 9 nedelujočih, čeprav je število pogrebov v povprečju le 8 na dan. 
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 Tretji dejavnik je amortizacija zunanje ureditve, ki je na pokopališčih, na katerih je veliko 
zelenih površin in bogata komunalna infrastruktura, kot. predvsem na pokopališču Žale, 
posledično veliko višja. 

 Četrti dejavnik so okoljevarstvene omejitve na pokopališčih v našem upravljanju, ki so 
edinstvene v Sloveniji. V skladu z vladno Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno 
telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/04, 7/06) so namreč na 
večini pokopališč, ki so v našem upravljanju, neke omejitve, tako v zvezi s 
pokopavanjem, gnojenjem in uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Še posebej so 
pomembne slednje omejitve, saj zaradi njih ni dovoljena uporaba herbicidov, kar pa 
vzdrževanje pokopališč močno podraži. Ne samo, da je potrebno vso rastno dobo plevel 
odstranjevati le mehansko, kar zahteva veliko ročnega dela, tudi učinki takšnega 
odstranjevanja so kratkotrajni, zato kljub stalnemu odstranjevanju ni moč zagotoviti, da 
na poteh ne bi bil viden plevel. V tem pogledu so drugi upravljavci pokopališč v Sloveniji, 
pri katerih ni teh omejitev, v bistveni prednosti, saj pri uporabi herbicidov že ena sama 
spomladanska uporaba herbicida zadostuje za lep izgled poti do konca jeseni. 

 

3. Dodelitev grobnega prostora je na naših pokopališčih brezplačna. Na nekaterih drugih, 
pred našim prevzemom novih pokopališč tudi znotraj Mestne občine Ljubljana, pa je zanjo 
potrebno plačati še zelo veliko takso, celo 200 EUR. Tudi to je potrebno upoštevati pri 
primerjavi najemnin. 
 

4. Kulturno varstveni status je pomemben na vseh pokopališčih v našem upravljanju še 
posebno pa na pokopališču Žale in na Plečnikovih Žalah. Pokopališče Žale predstavlja 
kulturno zgodovinsko spomeniško območje in območje oblikovane narave in je vpisano v 
Zbirni register pri Upravi za kulturno dediščino. Zaradi tega velja na njem varstveni režim, s 
pomočjo katerega varujemo ambientalno in arhitektonsko celovitost pokopališča, umetniški 
in kulturno zgodovinski pomen posameznih grobnih prostorov ter zasebno lastnino 
najemnikov grobnih prostorov na eni strani, na drugi strani pa tudi naravovarstvene vrednote 
oblikovane narave, saj je pokopališče del zelenega sistema mesta Ljubljane. Prav zaradi 
pokopališča Žale je Ljubljana tudi članica mednarodnega Združenja kulturno pomembnih 
evropskih pokopališč ASCE. V Sloveniji je član tega združenja le še Maribor, druga 
pokopališča pa ne. To je pomembno, ker so stroški varovanja takšnega zaščitenega 
pokopališča, ki je dejansko muzej kiparstva  na prostem, neprimerno višji. Takšen status pa 
je pomemben tudi na Plečnikovih Žalah, ki so spomenik državnega pomena, poleg tega pa 
imajo še znak Evropske kulturne dediščine. Dela arhitekta Jožeta Plečnika so na obeh 
pokopališčih razglašena za kulturne spomenike državnega pomena. Zaradi tega je njihovo 
vzdrževanje še toliko bolj zahtevno in drago, obenem pa prepuščeno predvsem podjetju Žale 
d.o.o..Tako je skoraj celotno financiranje vzdrževanje objektov, s katerim se mesto in država 
promovirata v svetu, na bremenih upravljavca oziroma posredno uporabnikov njegovih 
storitev. 

Dejstvo je, da smo v preteklih letih v Ljubljani dosegli takšen nivo vzdrževanja pokopališč, ki 
prestolnici države pristoji in zadovoljuje pričakovanja najemnikov, obiskovalcev pokopališč, 
lokalne skupnosti, države, civilne družbe in sredstev javnega obveščanja. Vsi ti kakovost 
vzdrževanja pozorno spremljajo in se presenetljivo hitro odzovejo na  vsa odstopanja. 
Doseženi nivo zajema tako vrsto in pogostost del, kot tudi nepretrgano dežurstvo z 
možnostjo takojšnjega ukrepanja (nadzorna služba, zimska služba, itd.). Nivo vključuje tudi 
vse višje okoljevarstvene zahteve, ki posledično prinašajo povečanje stroškov (le mehanično 
odstranjevanje plevela, itd.). Poleg tega imamo zaradi zaščitenega kulturnega spomenika 
Plečnikove Žale visoko amortizacijo objektov in dražje vzdrževanje. Visoka pa je tudi 
amortizacija zunanje ureditve. 
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Vse navedeno zahteva povečanje cen v pokopališki dejavnosti, ki so v preteklih letih stalno 
zaostajale za primerljivimi v Sloveniji in niso zagotavljale pozitivnega poslovanja v segmentu 
vzdrževanja pokopališč. Vendar pa je pri tem za realno primerjavo potrebno upoštevati vse 
tri zgoraj opisane dejavnike (velikost grobnih prostorov, obseg vzdrževanja določenega 
pokopališča, dodelitev grobnega prostora in okoljevarstvene omejitve) in ne le nominalnih 
višin cen. Takšna celovita primerjava pa pokaže, da so najemnine v Ljubljani realno najnižje 
v Sloveniji.  

 
Način izračuna najemnine je opredeljen v Odloku o pogrebni in pokopališki dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 116/08 in 53/09), ki v 31. in 32. členu določa, da se za najem groba 
plačuje letna najemnina, ki predstavlja sorazmerni del letnih stroškov vzdrževanja skupnih 
objektov in naprav na pokopališču, glede na vrsto groba. Letni stroški vzdrževanja skupnih 
objektov in naprav na pokopališčih vsebujejo stroške vzdrževanja objektov in naprav na 
pokopališčih, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, odvoza odpadkov, 
porabe vode in elektrike, nadzorno – čuvajske službe, zimske službe, informacijske pisarne, 
vodenja registrov, sorazmernega dela splošnih stroškov izvajalca in drugih del, potrebnih za 
izvajanje javne službe. Za določitev letne najemnine enojnega groba se letni stroški 
vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališčih preračunajo na višino stroškov, ki 
bremenijo enojni grob tako, da se celotni stroški pokopališke dejavnosti delijo s številom 
vseh oddanih grobov, tako dobljeni znesek pa predstavlja najemnino za enojni grob. 
 
Ob upoštevanju določil odloka bi pravilno višino najemnine za enojni grob dobili tako, da bi 
letne stroške vzdrževanja v višini 1.719.906 EUR delili s 53.000, torej s številom vseh 
oddanih grobov. Tako dobljeni znesek oziroma višina najemnine bi bila 32,45 EUR brez DDV 
oz. 38,94 EUR z DDV. Povišanje bi tako znašalo 31,4 %. Ker pa izgubo v pokopališki 
dejavnosti pokrivamo iz tržne dejavnosti, predlagamo povišanje le za 7 %, tako kot je 
navedeno v predlogu. 
 

4. Učinki povečanja cen 
 
S prihodki iz naslova povečanja cen bomo realizirali tudi nekatere nove naloge, in sicer: 

 V letu 2010 bomo izvedli tlakovanja peščenih poti na pokopališčih Šmartno pod Šmarno 
goro, Črnuče, Šentjakob, Janče in Javor. V tem letu bomo tudi preuredili obstoječ objekt v 
mrliško vežico na pokopališču Mali Lipoglav in s tem izpolnili dolgoletno željo občanov in 
četrtne skupnosti. Prav tako bomo še obnovili del pokopališkega zidu na pokopališčih Janče 
in Prežganje. V letu 2011 bomo obnovili del pokopališkega zidu na pokopališčih Črnuče in 
Javor ter preuredili obstoječ objekt v mrliško vežico na pokopališču Janče. 

 Uvedba ločenega zbiranja odpadkov, vse v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadnimi 
nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 78/08), ki kot skrajni rok za vpeljavo ločenega 
zbiranja odpadnih sveč določa 1. 1. 2010. Pri tem bo potrebno nabaviti dodatne zabojnike za 
ločeno zbiranje odpadnih sveč, kot tudi zgraditi nakladalno ploščad za velike rolojske 
zabojnike. 

 Vzdrževanje Parka ob Plečnikovih Žalah oziroma zeleni površini na prostoru med 
Plečnikovimi Žalami in Šmartinsko cesto ter Plečnikovimi Žalami, bodočo Titovo cesto in 
Kranjčevo ulico smo začeli vzdrževati v letu 2008 in nadaljevali v letu 2009. Nahajata se 
površini 89.000 m2 oziroma pomenita dvakratno povečanje zelenih površin v našem 
upravljanju (vsa pokopališča skupaj brez teh parkovnih površin imajo 91.000 m2), pri tem pa 
njihovo vzdrževanje za podjetje pomeni dodatne stroške. Vsekakor pa ti parki pomembno 
vplivajo na celovito urejenost vplivnega območja pokopališča Žale. 
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 V letu 2009 smo v upravljanje prevzeli osem novih pokopališč na območju MOL, pri 
katerih so stroški njihovega vzdrževanja višji od prihodkov, saj gre za majhna pokopališča, 
na katerih je majhno število grobnih prostorov, ki poleg tega v preteklosti niso bila najbolje 
vzdrževana in bo zato v njihovo obnovo potrebno vložiti še toliko več sredstev. Zaradi novih 
pokopališč moramo kositi npr. 17.000 m zelenic več. Poleg tega so precej oddaljena, kar še 
posebej povečuje stroške. Za primer naj navedemo, da povratna pot, ki jo morajo opraviti 
naši vzdrževalci ali pogrebci, med pokopališčem Žale in Janče znaša kar 55 km. 

 

 S širitvijo pokopališča Žale, tako žarnega dela, ki je bila končana v prvi polovici leta 2009, 
kot prve faze klasičnega dela, ki bo končana leta 2010, bodo nastale nove površine, na 
katerih bo v prvih letih večina grobnih prostorov praznih in ne bodo prinašali prihodka, 
čeprav jih bo potrebno vzdrževati. Še posebej, ker je novi del pokopališča Žale, tako 
imenovane Mušičeve Žale, z vidika vzdrževanja zelo zahteven objekt, res pa je, da ga ravno 
ta zahtevnost uvršča med najlepša novozgrajena evropska pokopališča. Površina teh dveh na 
novo zgrajenih delov pokopališč znaša kar 21.500 m2. 
 

5. Poglavitne rešitve s predlogom sklepa  

Predlog sklepa se glasi: »Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog za cene 
storitev javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti.«  
 
Cene storitev javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti se povečajo, in sicer pogrebne 
storitve povprečno za 5 % s 1. 11. 2009, pokopališke storitve pa povprečno za 7 % s 1. 1. 
2010.  
 
Nove cene storitev javne službe so predlagane v naslednji višini: 
 
1. Cenik pogrebnih storitev  

v EUR 

Vrsta storitve Cena brez DDV Cena z DDV

Osnovni pogreb s krsto 475,04 515,41
Prevoz 62,53 67,85
Priprava pokojnika 82,05 89,02
Pogrebni obred 141,47 153,49
Pokop krste 188,99 205,05
Dodatek za pogreb s krsto v soboto 308,77 335,02
Dodatek za pogreb s krsto v nedeljo 489,13 530,71

Osnovni pogreb z žaro 350,56 380,36
Prevoz 62,53 67,85
Priprava pokojnika 82,05 89,02
Pogrebni obred 118,16 128,20
Upepelitev 70,37 76,35
Pokop žare 17,45 18,93
Dodatek za pogreb z žaro v soboto 274,54 297,88
Dodatek za pogreb z žaro v nedeljo 382,67 415,20      

Druge pogrebne storitve:  povprečen dvig za 5 %.
glej PRILOGO 1  
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2. Cenik pokopaliških storitev 

v EUR 

Letne najemnine Cena brez DDV Cena z DDV

Najemnina za enojni grobni prostor 26,42 31,70
Najemnina za otroški grobni prostor 15,85 19,02
Najemnina za grobnico do 4 prostore 105,67 126,80
Najemnina za grobnico več kot 4 prostori 158,51 190,21
Najemnina za žarni grobni prostor 15,85 19,02
Najemnina za prostor za anonimni pokop 26,42 31,70
Najemnina za prostor za raztros pepela 26,42 31,70
Najemnina za povečan gobni prostor -za 1 prostor 26,42 31,70
Najemnina za povečan gobni prostor -za 2 prostora 52,84 63,41
Najemnina za povečan gobni prostor -za 3 prostore 79,26 95,11
Najemnina za povečan gobni prostor -za 4 prostore 105,67 126,80
Najemnina za povečan gobni prostor -za 5 prostorov 132,09 158,51
Najemnina za povečan gobni prostor -za 6 prostorov 158,51 190,21  
Druge pokopališke storitve: povprečen dvig za 7 %.
glej PRILOGO 2  
 
 

 
 
 
 

V Ljubljani, 18. 9. 2009 
 
 
 

Bojan Lepičnik, spec.  
Direktor družbe 
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P R I L O G E  
PRILOGA 1 

v EUR 

Zap. št. Druge pogrebne storitve Cena brez DDV Cena z DDV

1 POGLOBITEV GROBA 25,43 27,59
2 TAPETIRANJE KRSTE 15,50 16,82
3 HLADILNIK - UPORABA NA DAN 7,24 7,86
4 DEKORACIJA GROBA ZA KLASIČNI POKOP 55,46 60,17
5 DEKORACIJA GROBA ZA ŽARNI POKOP 12,04 13,06
6 RAZTROS PEPELA - ANONIMNI 115,56 125,38
7 RAZTROS PEPELA - Z MOŠTVOM 166,25 180,38
8 MIZA ZA POKOJNIKE - UPORABA 39,88 43,27
9 IZDELAVA NAPISA NA NAGROBNO OBELEŽJE 2,73 3,28

10 GRAVIRANJE IN ZAPIRANJE ŽARE 12,45 13,51
11 UPORABA KRSTE ZA POBIR.Z ZAŠČIT.MAT. 25,86 28,06
12 IZDELAVA NAPISNE PLOŠČICE ZA KRSTO 6,56 7,12
13 MOŠTVO DODATNO (PO 1 MOŽ) 10,78 11,70
14 SPREJEM POGREBA IZVEN DELOVNEGA ČASA 26,39 28,63
15 DELO S POKOJNIKOM - NALEZLJIVE BOLE. 521,82 566,17
16 PREVOZ NA KM 0,72 0,78
17 PREVOZ POVPREČNO NA POKOJNIKA 8,65 9,39
18 POBIRANJE NA KLIC 100,62 109,17
19 UPORABA KRSTE ZA POBIRANJE 16,11 17,48
20 CINJENJE KRSTE 32,32 35,07
21 ODCINJENJE ŽE ZACINJENE KRSTE 366,04 397,15
22 ŽARNA NIŠA - ODPIRANJE IN ZAPIRANJE 31,79 34,49
23 ŽARNA NIŠA - MONTAŽA 23,28 25,26
24 DOSTAVA NAGROBNEGA OBELEŽJA 8,26 9,91
25 ODSTRANITEV VENCEV (10-14 DNI) 31,66 37,99
26 EKSHUMACIJA - POKOP NAD 10 LET 693,38 752,32
27 EKSHUMACIJA - POKOP DO 10 LET 1.302,57 1.413,29
28 EKSHUMACIJA-GROBNICA-POKOP NAD 10 LE 850,31 922,59
29 EKSHUMACIJA-GROBNICA-POKOP DO 10 LET 1.459,51 1.583,57
30 GROBNICA - ODPIRANJE IN ZAPIRANJE 129,72 140,75
31 GROBNICA - PRELAGANJE 282,12 306,10
32 STORITEV VOZN.-UREJ.IZVEN DEL.ČASA 88,77 96,32
33 STORITEV POGREB.MOŠTVA IZVEN DEL.ČAS 64,71 70,21
34 DELO Z ANATOMSKIM MATERIALOM 40,48 43,92
35 UPORABA NOVE POSL.DVOR. 150,28 163,05
36 DEKORACIJA ZA VEŽICO NA PŽ - I. 24,26 26,32
37 DEKORACIJA ZA VEŽICO NA PŽ - II. 9,70 10,52
38 DEKORACIJA VEŽICE VIČ 60,35 65,48
39 DEKORACIJA VEŽICE STOŽICE 60,35 65,48
40 DEKORACIJA VEŽICE ŠTEPANJA VAS 60,35 65,48
41 DEKORACIJA VEŽICE ŠENTVID 60,35 65,48
42 DEKORACIJA VEŽICE POLJE 60,35 65,48
43 DEKORACIJA VEŽICE DRAVLJE 60,35 65,48
44 STOJALO ZA VENCE - UPORABA 10 DNI 8,66 10,39
45 DEKOR.GROBA ZA KLAS.GROB S STOJALOM 64,12 76,94
46 DEKORAC.GROBA ZA ŽAR.GROB S STOJALOM 26,51 31,81
47 DELO S POKOJNIKOM-PREVOZ IN PRIPRAVA 110,39 119,77
48 DELO S POKOJNIKOM 39,89 43,28
49 UPORABA GOSPODARSKEGA DELA OBJEKTA 7,72 8,38
50 UPORABA POSLOVILNEGA DELA OBJEKTA 11,43 12,40
51 IZKOP JAME ZA POKOP S KRSTO 155,76 169,00
52 ZASIP JAME ZA POKOP S KRSTO 33,23 36,05
53 IZKOP JAME ZA POKOP Z ŽARO 16,25 17,63
54 ZASIP JAME ZA POKOP Z ŽARO 1,20 1,30
55 PREVOZ POKOJN.IZ ONKOLOŠKEGA INŠT. 18,00 19,53
56 PREVOZ ZA BOLNICE 2,29 2,48
57 PREVOZ GROBARJA 12,11 13,14
58 PREVOZ POGREBNEGA MOŠTVA 12,11 13,14
59 PREVOZ POKOJNIKA V VEŽICO 12,11 13,14  
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PRILOGA 2 
v EUR 

Zap.št. Druge pokopališke storitve Cena brez DDV Cena z DDV 

1 PRENOS NAJEMNIŠTVA 6,15 7,38
2 IZSTAVITEV DOVOLJENJA ZA KAMNOSEŠKA DELA 11,55 13,86
3 PS - ODSTRANITEV SPOMENIKA ZA ENOJNI GROB 12,71 15,25
4 PS - ODSTRANITEV  SPOMENIKA ZA 2 ENOJNA GROBA S SKUPNIM OBELEŽJEM 21,60 25,92
5 PS - OSTRANITEV SPOMENIKA ZA POVEČAN GROB ALI GROBNICO 38,12 45,74
6 PS - ODSTRANITEV  SPOMENIKA ZA OTROŠKI, ŽARNI GROB 6,36 7,63
7 PS - ODSTRANITEV OGRAJE ALI ROBNIKA ALI OKVIRJA ZA ENOJNI GROB 25,41 30,49

8
PS - ODSTRANITEV OGRAJE ALI ROBNIKA ALI OKVIRJA ZA 2 ENOJNA GROBA S 
SKUPNIM OBELEŽJEM 43,21 51,85

9
PS - ODSTRANITEV OGRAJE ALI ROBNIKA ALI OKVIRJA ZA POVEČAN GROB ALI 
GROBNICO 76,24 91,49

10
PS - ODSTRANITEV OGRAJE ALI ROBNIKA ALI OKVIRJA ZA OTROŠKI ALI ŽARNI 
GROB 12,71 15,25

11 PS - ODSTRANITEV KROVNIH PLOŠČ ALI BETONSKE PODLOGE ZA ENOJNI GROB 31,51 37,81

12
PS - ODSTRANITEV KROVNIH PLOŠČ ALI BETONSKE PODLOGE ZA 2 ENOJNA GROBA 
S KUPNIM OBELEŽJEM 53,57 64,28

13
PS - ODSTRANITEV KROVNIH PLOŠČ ALI BETONSKE PODLOGE ZA POVEČAN GROB 
ALI GROBNICO 94,53 113,44

14
PS - ODSTRANITEV KROVNIH PLOŠČ ALI BETONSKE PODLOGE ZA OTROŠKI, ŽARNI 
GROB 15,76 18,91

15 PS - POSTAVITEV SPOMENIKA ZA ENOJNI GROB 6,36 7,63
16 PS - POSTAVITEV SPOMENIKA ZA 2 ENOJNA GROBA S SKUPNIM OBELEŽJEM 10,80 12,96
17 PS - POSTAVITEV SPOMENIKA ZA POVEČAN GROB ALI GROBNICO 19,06 22,87
18 PS - POSTAVITEV SPOMENIKA ZA OTROŠKI, ŽARNI GROB 3,18 3,82
19 PS - POSTAVITEV ROBNIKOV ALI OKVIRJA ALI OGRAJE ZA ENOJNI GROB 5,08 6,10

20
PS - POSTAVITEV ROBNIKOV ALI OKVIRJA ALI OGRAJE ZA 2 ENOJNA GROBA S 
SKUPNIM OBELEŽJEM 8,65 10,38

21
PS - POSTAVITEV ROBNIKOV ALI OKVIRJA ALI OGRAJE ZA POVEČAN GROB ALI 
GROBNICO 15,25 18,30

22 PS - POSTAVITEV ROBNIKOV ALI OKVIRJA ALI OGRAJE ZA OTROŠKI, ŽARNI GROB 2,55 3,06
23 PS - POSTAVITEV LESENEGA OKVIRJA ZA ENOJNI GROB 5,08 6,10
24 PS - POSTAVITEV LESENEGA OKVIRJA ZA 2 ENOJNA GROBA S SKUPNIM OBELEŽJEM 8,65 10,38
25 PS - POSTAVITEV LESENEGA OKVIRJA ZA POVEČAN GROB ALI GROBNICO 15,25 18,30
26 PS - POSTAVITEV LESENEGA OKVIRJA ZA OTROŠKI, ŽARNI GROB 2,55 3,06

27
PS - POSTAVITEV KROVNIH PLOŠČ ALI BETONSKE PODLAGE ALI STENSKE OBLOGE 
ZA ENOJNI GROB 16,78 20,14

28
PS - POSTAVITEV KROVNIH PLOŠČ ALI BETONSKE PODLAGE ALI STENSKE OBLOGE 
ZA 2 ENOJNA GROBA S SKUPNIM OBELEŽJEM 28,52 34,22

29
PS - POSTAVITEV KROVNIH PLOŠČ ALI BETONSKE PODLAGE ALI STENSKE OBLOGE 
ZA POVEČAN GROB ALI GROBNICO 50,32 60,38

30
PS - POSTAVITEV KROVNIH PLOŠČ ALI BETONSKE PODLAGE ALI STENSKE OBLOGE 
ZA OTROŠKI, ŽARNI GROB 8,39 10,07

31
PS - POPRAVILO SPOMENIKA ALI ROBNIKA ALI TALNE ALI STENSKE OBLOGE ZA 
ENOJNI GROB 5,08 6,10

32
PS - POPRAVILO SPOMENIKA ALI ROBNIKA ALI STENSKE OBLOGE ZA 2 ENOJNA 
GROBA 8,65 10,38

33
PS - POPRAVILO SPOMENIKA ALI ROBNIKA ALI TALNE ALI STENSKE OBLOGE ZA 
POVEČAN GROB ALI GROBNICO 15,25 18,30

34
PS - POPRAVILO SPOMENIKA ALI ROBNIKA ALI TALNE ALI STENSKE OBLOGE ZA 
OTROŠKI, ŽARNI GROB 2,55 3,06

35 PS - UREDITEV GROBA PO POGREBU - ENOJNI GROB 31,51 37,81
36 PS - UREDITEV GROBA PO POGREBU ZA 2 ENOJNA GROBA S SKUPNIM OBELEŽJEM 53,57 64,28
37 PS - UREDITEV GROBA PO POGREBU ZA POVEČAN GROB ALI GROBNICO 94,53 113,44
38 PS - UREDITEV GROBA PO POGREBU ZA OTROŠKI, ŽARNI GROB 15,76 18,91
39 DOVOLJENJE ZA PREVOZ MATERIALA Z MOTORNIMI VOZILI 22,53 27,04
PS  = pokopališki stroški  
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PRILOGA 3 

PRIMERJAVA CEN NAJEMNIN MED POSAMEZNIMI MESTI V SLOVENIJI ZA LETO 2008 
 

 
Primerjava cen za leto 2008 za enojne grobne prostore na dvajsetih pokopališčih po Sloveniji, preračunanih na m2, pokaže, da ima kar 
štirinajst pokopališč višje cene kot Ljubljana, eno enake in le štiri nižje cene. Dve pokopališči imata višji ceni celo za več kot 100 %. 
 
Primerjava temelji na dejanskih cenah najemnin in preračunu teh cen na 1 m2 grobnega prostora, ki pa je zgolj informativen, ker se 
programi vzdrževanj, ki se na posameznih pokopališčih izvajajo, med seboj zelo razlikujejo, tako po vrstah del kot tudi po njihovi 
pogostosti. Ker je Ljubljana glavno mesto, je program na njenih pokopališčih veliko obsežnejši kot v drugih slovenskih mestih. To pa 
istočasno tudi pomeni, da so ob upoštevanju programa in kljub podražitvi, v Sloveniji realno najnižje cene najemnin prav v Ljubljani.

Najemnina za 
žarni grobni 
prost. 

Najemnina za enojni  
grobni prostor 

Najemnina za dvojni – 
družinski grobni prostor 

Mesto 

v EUR brez 
DDV 

v EUR 
brez DDV 

velikost v 
m 

v EUR 
brez DDV 

velikost v m 

Opomba : 
informativni izračun cen najemnin za enojni grobni prostor na 1 m2 
v EUR, ki temelji na hipotetični, vendar napačni predpostavki, da se 
na vseh pokopališčih izvajajo programi v enakem obsegu in so si 
torej enaki tako po vrstah del kot tudi po njihovi pogostosti. 

Leto 2008 
NOVO MESTO 15,94 26,21 0,9 x 2,0 38,59 1,8 x 2,0 14,56 
KOPER 14,73 21,14 0,8 x 2,0 42,28 1,8 x 2,0 13,21 
SEVNICA 20,69 20,69 1,0 x 2,0 29,87 2,0 x 2,0 10,35 
ZAGORJE 24,13 24,13 1,2 x 2,0 30,50 1,5 x 2,0 10,05 
VRHNIKA 21,57 32,34 1,5 x 2,2 / / 9,80 
MUR. SOBOTA 10,08 15,00 0,8 x 2,0 26,40 1,6 x 2,0 9,38 
KAMNIK 10,00 18,00 1,0 x 2,0 30,00    2,0 x 2,0 9,00 
MARIBOR 10,61 17,69 1,0 x 2,0 30,07 2,2 x 2,0 8,85 
POSTOJNA 14,61 18,78 1,0 x 2,3 29,21 2,0 x 2,3 8,17 
CELJE 9,82 25,99 1,4 x 2,4 60,64 3,5 x 3,5 7,74 
DOMŽALE 10,16 15,00 1,0 x 2,0 29,95 1,8 x 2,0 7,50 
BREZOVICA 10,87 14,25 1,0 x 2,0 / / 7,13  
IZOLA 7,46 14,02 1,0 x 2,0 19,30 1,8 X 2,0 7,01 
ŠMARTNO Š.G. 13,49 1,0 x 2,0 30,25 2,0 x 2,0 6,75  
LJUBLJANA 14,81 24,69 1,5 x 2,5 / / 6,58 
KOČEVJE 7,50 14,48 1,0 x 2,2 27,59 2,0 x 2,2 6,58 
DOLSKO 7,95 15,59 1,2 x 2,0 31,18 1,3 x 2,0 6,50 
DOL 7,95 15,59 1,2 x 2,0 31,18 1,3 x 2,0 6,50 
VELENJE 12,37 18,24 1,2 x 2,4 32,54 2,4 x 2,2 6,33 
NOVA GORICA 16,67 12,50 1,0 x 2,0 20,83 2,0 x 2,3 6,25 
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PRILOGA 4 

v EUR 

     PREGLED PRIHODKOV , STROŠKOV IN ODHODKOV - VELJAVNI NAČRT 2009     
KLJUČ po opravljenih urah za strok.sl. in po fizicnih kazalcev za pogrebne storitve (SPR,šoferji,upepel.)

Elementi prih., odhodka KTO
SKUPAJ Pogreb.stor. Pokop. stor.

61 611 612
Poslovni prihodki - prih.prodaje 760-763 2.929.926 1.586.219 1.343.707
Drugi poslovni prihodki 766-769 7.554 2.225 5.329
Poslovni prihodki  2.937.480 1.588.444 1.349.036
Finačni prihodki 77 0 0 0
Drugi finačni prihodki in ostalo 78 318 0 318
Prihodek skupaj 2.937.798 1.588.444 1.349.354
Delitev prih. od OE strokovne službe 85.500 47.435 38.065
PRIHODKI SKUPAJ 3.023.298 1.635.879 1.387.419
Stroški materiala 40 154.842 109.611 45.231
Stroški storitev 41 538.629 263.757 274.872
Popravki obranih sredstev 42 0
Amortizacija 43 525.923 164.561 361.362
Rezervacije 44 18.259 13.263 4.996
Drugi stroški obresti 45 0
Stroški dela 47 1.411.050 853.633 557.417
Drugi stroški 48 0
Stroški skupaj 2.648.703 1.404.825 1.243.878
Stroški strok.služb 1.047.191 580.976 466.215

STROŠKI SKUPAJ 3.695.894 1.985.801 1.710.093
Poslovni odhodki 70 141 79 62
Prevrednot.poslovnih odhodki 72 3.637 3.637
Poslovni odhodki 3.699.672 1.985.880 1.713.792
Drugi finanči odhodki in ostalo 75 356 324 32

Skupaj 3.700.028 1.986.204 1.713.824
Odhodki strok. služb 13.660 7.579 6.082

PORABLJENA SRED.SKUPAJ 3.713.688 1.993.782 1.719.906
CELOTNI DOBIČEK (IZGUBA) -690.390 -357.903 -332.487

       GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA
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