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3.

Na podlagi 48. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne 
službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih 
svečanosti v občini Radovljica (UVG, št. 46/99, DN UO, št. 40/04) in 17. 
člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine 
Radovljica na svoji 3. seji dne 10.12.2014 sprejel

SKLEP 
o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev 

za leto 2015

1. člen

S tem sklepom se potrdi višino najemnin za grobove ter cene storitev iz 3. čle-
na Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke 
in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti v občini 
Radovljica za leto 2015.

2. člen

Najvišje cene letnih najemnin posameznih zvrsti grobov so:

Zvrst groba Najvišja cena z DDV

1. ENOJNI GROB 22,42 EUR

2. DVOJNI GROB,
RONDO, VRSTNI GROB 44,84 EUR

3. TROJNI GROB 67,25 EUR

4. ČETVERNI GROB 89,67 EUR

5. ŽARNA NIŠA, ŽARNI GROB 22,42 EUR

6. GROBNICA 67,25 EUR

3. člen

Najvišje cene najema grobnega prostora ob prvem pokopu, ki ga najemnik 
plača v enkratnem znesku, znaša največ toliko najvišjih letnih najemnin za po-
samezno zvrst groba, kolikor znaša najkrajša doba najema grobnega prostora.

Najvišje cene najemnin, ki jih najemnik plača v enkratnem znesku ob prvem 
pokopu, so:

Zvrst groba Najvišja cena prvega 
zakupa groba z DDV

1. ENOJNI GROB 224,18 EUR

2. DVOJNI GROB, 
RONDO, VRSTNI GROB 448,35 EUR

3. TROJNI GROB 672,53 EUR

4. ČETVERNI GROB 896,70 EUR

5. ŽARNA NIŠA, ŽARNI GROB 224,18 EUR

4. člen

Najvišja cena uporabe mrliške vežice znaša 117,43 EUR z DDV.

Cena uporabe mrliške vežice je določena v enkratnem znesku neodvisno od 
trajanja uporabe in vključuje vse dejanske stroške, ki nastanejo z uporabo mr-
liške vežice. 

5. člen

Cene storitev, ki niso določene s tem sklepom, določa upravljavec prosto.

6. člen

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne ob-
jave in začne veljati s 1.1.2015.

Z dnem začetka veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o potrditvi višine naje-
mnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2014 (DN UO, št. 179/2013).
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