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Zadeva: SKLEP O POTRDITVI VIŠINE NAJEMNIN GROBOV IN CEN 

POKOPALIŠKIH STORITEV ZA LETO 2018 
 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

SKLEP O POTRDITVI VIŠINE NAJEMNIN GROBOV IN CEN POKOPALIŠKIH 
STORITEV ZA LETO 2018 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval: 
- Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo. 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o potrditvi višine najemnin grobov in 
cen pokopaliških storitev za leto 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
ŽUPAN 
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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 ___. seji dne _________ sprejel  
 

SKLEP 
o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2018 

 
1. člen 

 
S tem sklepom se potrdi višino najemnin za grobove ter cene storitev iz 3. člena Odloka o 
načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, 
urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti v občini Radovljica za leto 2018. 
 

2. člen 
 
Najvišje cene letnih najemnin posameznih zvrsti grobov so: 

 

 Zvrst groba 
Najvišja cena brez 

DDV 
Najvišja cena z 

DDV 

1. ENOJNI GROB 
 

17,50 EUR 21,35 EUR 

2. 
DVOJNI GROB,  
RONDO, VRSTNI GROB 

 
35,00 EUR 42,70 EUR 

3. TROJNI GROB 52,50 EUR 64,05 EUR 
4. ČETVERNI GROB 70,00 EUR 85,40 EUR 
5. ŽARNA NIŠA, ŽARNI GROB 17,50 EUR 21,35 EUR 
6. GROBNICA 52,50 EUR 64,05 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 posamezno 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 brez 

DDV 

Najvišja cena 
prvega zakupa 
groba z DDV 

1. ENOJNI GROB 
 

175,00 EUR 213,50 EUR 

2. 
DVOJNI GROB,  
RONDO, VRSTNI GROB 

 
350,00 EUR 427,00 EUR 

3. TROJNI GROB 
 

525,00 EUR 640,50 EUR 

4. ČETVERNI GROB 
 

700,00 EUR 854,00 EUR 

5. ŽARNA NIŠA, ŽARNI GROB 
 

175,00 EUR 213,50 EUR 
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4. člen 

 
Najvišja cena uporabe mrliške vežice znaša 91,67 EUR brez DDV oz. 111,84 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 mrliške vežice.  
 

5. člen 
 
Cene iz 2., 3. in 4. člena se lahko povišajo za največ 5 %, vendar samo v utemeljenih primerih 
upravljavca pokopališča. Cene storitev, ki niso določene s tem sklepom, določa upravljavec 
prosto. 

 
6. člen 

 
Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave in začne 
veljati s 1.1.2018. 
 
Z dnem začetka veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o potrditvi višine najemnin grobov 
in cen pokopaliških storitev za leto 2017 (DN UO, št. 220/2016). 
 
 
Številka:  
Datum:   

 
Ciril Globočnik 

ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 27.11.2017 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

SKLEP O POTRDITVI VIŠINE NAJEMNIN GROBOV IN CEN POKOPALIŠKIH 
STORITEV ZA LETO 2018 

 
1. Zakonska podlaga 
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. 40/2004; v nadaljevanju: odlok), Občinski svet 
Občine Radovljica enkrat letno na podlagi predloga izvajalca pokopališke dejavnosti potrdi 
višine najemnin grobov in cene storitev pokopaliških dejavnosti. 
 
2. Obrazložitev 
Upravljavci pokopališč so bili pozvani, da v skladu z določili odloka posredujejo predloge cen 
najema grobov in pokopaliških storitev za leto 2018.  
 
Vsi upravljavci so posredovali svoje odgovore. Krajevna skupnost Begunje je predlagala dvig 
najemnin za grobove in cen pokopaliških storitev za 2,5 %, ostali upravljavci pa so  
predlagali, da višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2018 ostanejo 
nespremenjene glede na leto 2017. 
 
Glede na prejete predloge, predlagamo, da se cene v letu 2018 ne povišajo oziroma ostanejo 
na nivoju iz leta 2017. 
 
Predlog sklepa določa najvišje cene najemnin in cene pokopaliških storitev, s katerimi morajo 
upravljavci, kot to določa 48. člen odloka, pokriti stroške urejanja pokopališča in vzdrževanje 
objektov ter potrebne investicijske posege. 
 
V letu 2016 je bil sprejet nov Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 
62/16), na podlagi katerega bi morale občine z odlokom predpisati pokopališki red, s katerim 
bi podrobneje določile izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. 
 
 S sprejetjem pokopališkega reda bi se določilo: 
- način zagotavljanja 24-urne dežurne službe; 
- način izvajanja pogrebne slovesnosti; 
- storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem 

pokopališču; 
- osnovni obseg pogreba; 
- način in čas pokopa; 
- način pokopa, če je plačnik občina; 
- možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora; 
- ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice; 
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- pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice; 
- obratovanje mrliških vežic; 
- obseg prve ureditve groba; 
- vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču; 
- način oddaje grobov v najem; 
- postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter 

vsak drug poseg v prostor na pokopališču; 
- zvrsti grobov; 
- okvirni tehnični normativi za grobove; 
- mirovalna doba za grobove; 
- enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke 

infrastrukture; 
- pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem 

pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba; 
- razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob; 
- druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov. 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bi moralo pripraviti uredbo za metodologijo 
oblikovanja cene 24- urne dežurne pogrebne službe po ZPPDej, vendar tega še niso izvedli. 
MGRT te uredbe še ne more pripraviti, ker bi bila le –ta brez ustreznih podrobnejših 
standardov in normativov za izvajanje 24-urne dežurne službe nepopolna, cene pa med 
občinami neprimerljive. 
 
Uredba za metodologijo oblikovanja cene 24- urne dežurne pogrebne službe je pomembna 
tudi pri morebitnih podelitvah koncesij za izvajanje gospodarske javne službe 24 – urne 
dežurne službe. Občine namreč ne morejo opredeliti zahtevanih kriterijev za izbiro izvajalca, 
če ni sprejete uredbe o metodologiji oblikovanja cene te službe. Posledično z odlokom ni 
možno urediti področja podeljevanja koncesij.  
 
Komunalna podjetja, ki izvajajo pogrebno in pokopališko dejavnost, so sporočila, da nekatere 
občine hitijo s pripravo občinskih odlokov ter spremljajočih operativnih predpisov in se 
obračajo na njih za strokovno pomoč, oni pa brez vseh podzakonskih predpisov občinam na 
morejo svetovati.  
 
Pričakovati, da se bodo občine prilagodile določilom ZPPDej, je popolno nerealno, če ni 
sprejetih državnih predpisov, katerim naj bi se občine prilagodile. Prav tako še vedno ni 
razčiščeno ali se bo to področje urejalo z enim odlokom ali dvema.   
 
Zaradi navedenega Občina Radovljica še ni pristopila k sprejetju novega odloka, ki bo urejal 
pogrebno in pokopališko dejavnost. 
 
3. Finančne posledice 
Sredstva iz naslova izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, 
urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti so prihodek proračuna občine, in sicer kot lastna 
sredstva krajevnih skupnosti. 
 
 
 
 
Pripravil:  
Rado Pintar 
Vodja Referata za infrastrukturo 

 
Alenka Langus l.r. 

Direktorica občinske uprave 
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