PREDLOG

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: obcina@gor-radgona.si

Številka: 12211-1/2018-U102
Datum: ___________
Na podlagi 34. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016),
28. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, št. 4/2020) in 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, št. 1/2015), je Občinski svet Občine Gornja Radgona, na svoji ___.
redni seji, dne _______, sprejel naslednji

SKLEP
o ceniku letne grobnine, uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in pogrebne
pristojbine na pokopališčih v Občini Gornja Radgona
1. V Občini Gornja Radgona se oblikuje enotna cena grobnine, ki jo zaračunava upravljalec
pokopališča. Upravljalec pokopališča Gornja Radgona je Krajevna skupnost Gornja Radgona,
upravljalec pokopališča Negova pa Krajevna skupnost Negova.
2. Cena grobnine je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za
posamezno vrsto groba in glede na vrsto groba znaša:
Razmerje do
CENA v EUR
CENA v EUR
enojnega groba brez DDV/leto
z DDV/leto
enojni grob
1
27,37
33,39
dvojni grob
1,3
35,58
43,41
povečani grobo za 1 prostor (grobnica)
1,5
41,06
50,09
povečan grobni prostor za 2 prostora
2
54,74
66,78
povečan grobni prostor za 3 prostore
2,5
68,43
83,48
grobnice do 4 prostore
3
82,11
100,17
grobnice več kot 4 prostore
3,5
95,80
116,87
otroški grob
0,5
13,69
16,70
žarni grob
1
27,37
33,39
*Cena za pokopališče v Gornji Radgoni velja cena z DDV, ker je Krajevna skupnost Gornja Radgona
zavezanec za DDV.
*Cena za pokopališče v Negovi velja cena brez DDV, ker Krajevna skupnost Negova ni zavezanec za
DDV.
Vrsta groba
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3. Cena uporabe pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na
pokopališču Gornja Radgona in pokopališču Negova znaša:
Vrsta groba

Razmerje do enojnega
groba
grobnina za enojni grob
ob raztrosu
grobnina za enojni grob
ob sklenitvi najemne
pogodbe

enkratna uporaba prostora za raztros
pepela (anonimni pokop)
napisna plošča na skupnem
nagrobniku na enotno urejenem
prostoru za raztros pepela
Taksa za soglasje za postavitev
višina upravne takse za
spomenika, popravilo, odstranitev in
izdajo sklepa oz. odločbe
drugo
višina upravne takse za
pogrebna pristojbina
izdajo sklepa oz. odločbe
Uporaba mrliške vežice
Pokopališče Gornja Radgona: 1. dan
2. dan
Pokopališče Negova

CENA v EUR
brez DDV

CENA v EUR
z DDV

27,37/pokop

33,39/pokop

27,37/leto

33,39/leto

22,60/soglasje

22,60/soglasje

22,60/pogreb

22,60/pogreb

CENA v EUR
brez DDV
57,53
30,03

CENA v EUR z
DDV
70,19
36,64

25,00

/

*Cena za pokopališče v Gornji Radgoni velja cena z DDV, ker je Krajevna skupnost Gornja Radgona
zavezanec za DDV.
*Cena za pokopališče v Negovi velja cena brez DDV, ker Krajevna skupnost Negova ni zavezanec za
DDV.

4. Ta sklep velja z dnem sprejetja, cena storitve pa se uporablja od 1. 3. 2021 dalje.
5. Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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Obrazložitev:
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, št. 4/2020) v 28. členu določa, da za uporabo pokopališča, pokopaliških
objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture plačujejo uporabniki oziroma najemnik
uporabnino, izvajalec pogreba pa pogrebno pristojbino po ceniku, ki ga potrjuje občinski svet na
obrazložen predlog upravljalca pokopališča. Potrjen cenik mora biti javno objavljeni in dostopen.
Ministrstvo za gospodarstvo razvoj in tehnologijo je dne 28. 5. 2019 v pojasnilu o upravljanju
pokopališč in plačevanju ter evidentiranju grobnine v skladu z določbami Zakona o pogrebni in
pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016) navedlo, da določilo drugega odstavka 3.
člena navedenega zakona, pomeni da je zakon opredelil pokopališko dejavnost kot dejavnost
posebnega pomena, ki enako kot režim gospodarske javne službe omejuje svobodno gospodarsko
pobudo na tem področju, s čemer je zagotovljena splošna raba pokopališč kot materialnih javnih
dobrin, vsem pod enakimi pogoji, saj gre za zadovoljevanje javnih potreb, ki jih ni mogoče
zagotavljati na trgu. Tako ima pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje
pokopališč, ki jo zagotavlja občina, vse značilnosti pravnega režima, ki sicer velja za javne
službe.
Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016) je grobnina
sorazmerni delež lastnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba,
izračuna na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba. Stroški
grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja
evidenc. Izračun cene grobnine je sestavljen iz skupnih letnih stroškov vzdrževanja na obeh
pokopališčih, ki znašajo 47.047,08 EUR brez DDV. Stroški grobnine vključujejo stroške
vzdrževanja pokopališč, zelenic, čiščenje pokopališča, čiščenje vežic, vzdrževanje skupnih poti,
zimsko odstranjevanje snega in ledu iz skupnih površin ter posipavanje, obrezovanje grmovnic in
živih mej, ročno in strojno odstranjevanje plevela na skupnih površinah, izdajanje soglasij, izjav,
vodenje računalniških evidenc, izdajanje računov za uporabo mrliške veže, odvoz odpadkov,
varovanje pokopališča, obratovalni stroški objektov in ostale infrastrukture (elektrika, voda,
kanalščina) ter ocenjena letna amortizacija v višini 5.033,46 EUR.
Upoštevana je dejanska višina stroškov pokopališča za leto 2020 ter letnim planom vzdrževanja
pokopališča za 2021 za pokopališče v Gornji Radgoni in pokopališče v Negovi.
Pokopališče Negova

Pokopališče Gornja Radgona
Znesek brez
Vrsta stroškov
DDV
Računalniške storitve
570,00 €
Vzdrževanje pokopališč
27.474,35 €
Električna energija
926,74 €
Odvoz smeti
7.460,48 €
Voda in komunalne storitve
1.253,85 €
Odvoz smeti
7.460,48 €
Poraba kuriv in ogrevanje
1.878,58 €
SKUPAJ
42.009,40 €

Vrsta stroška
Računalniške storitve
Vzdrževanje pokopališč
Električna energija
Odvoz smeti
Voda in komunalne storitve
Poštna in kurirske storitve
SKUPAJ
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Znesek brez
DDV
351,36 €
1.315,60 €
381,59 €
2.716,22 €
80,91 €
192,00 €
5.037,68 €

Občina Gornja Radgona na podlagi 28. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v
občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2020) določi pogrebno
pristojbino, ki jo plača izvajalec pogreba, za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču.
Pogrebna pristojbina je tako prihodek občinskega proračuna, ne glede na to, ali je določen
upravljalec pokopališča občina ali druga oseba javnega prava, ker gre za javnofinančni prihodek.
Grobnina za grob se plača letno za tekoče leto. Grobnina se zaračunava letno najemniku groba v
skladu s sklenjeno najemno pogodbo ter veljavnim cenikom. Zvrsti groba so po Odloku o
pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 4/2020) enojni grob, dvojni grob, otroški, povečani grobni prostor, vrstni grobovi in
grobnice, grobišča, kostnice in skupna grobišča, žarni grobovi, prostor za anonimne pokope,
prostor za raztros pepela.
Število grobnih mest na pokopališču v Gornji Radgoni in Negovi:

Pokopališče

Enojni
grob

Dvojni
grob

Gornja Radgona

366

1101

Negova

85

195

SKUPAJ

451

1296

Povečani
Žarni
grob
Povečani
Otroški grob (grobnica) grobovi
60

61

28

60

67

1616
286

6
0

Število grobnih
mest

28

1902

Prikaz razmerij:
Vrsta groba
Enojni grob
dvojni grob
povečani grobovi za 1 prostor (grobnica)
povečan grobni prostor za 2 prostora
povečan grobni prostor za 3 prostore
grobnice do 4 prostore
grobnice več kot 4 prostore
otroški grob
žarni grob
prostor za raztros pepela
napisna plošča na enotno urejenem prostoru za
raztros pepela
soglasje za postavitev spomenika, popravilo,
odstranitev in drugo

Razmerje do enojnega groba
1
1,3
1,5
2
2,5
3
3,5
0,5
1
grobnina za enojni grob ob raztrosu
grobnina za enojni grob ob sklenitvi najemne
pogodbe
višina upravne takse za izdajo sklepa oz.
odločbe
višina upravne takse za izdajo sklepa oz.
odločbe

pogrebna pristojbina

Izračun cene je narejen skladno z Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2020) ter drugega odstavka 34. člena
Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016), ki navaja, da je
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grobnina sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto
groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
Na podlagi 36. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016)
upravljalec pokopališča daje soglasje za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih
nagrobnih obeležij na območju pokopališča. Objekti, ki so kulturna dediščina ali kulturni
spomeniki, se urejajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Upravljalec
pokopališča mora izdati soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so
objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. Cena za izdajo soglasja zajema le neposredne
stroške izdaje soglasja. Če pri izvedbi del nastanejo upravljalcu pokopališča stroški, jih mora
poravnati naročnik soglasja. Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk,
čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri
upravljalcu priglasiti le termin izvedenih del. Priglasitev je brezplačna.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlagani sklep obravnava in
sprejme.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o ceniku letne grobnine,
uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in pogrebne pristojbine na pokopališčih v
Občini Gornja Radgona
Gornja Radgona, februar 2021
PRIPRAVILA:
Janja Osojnik, dipl. upr. org., l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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