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OBČINA SVETA ANA
    Občinski svet

Številka: 35409-004/2012
Datum:   19. 12. 2012

PREDLOG SKLEPA
O ceni vzdrževanja pokopališča

in mrliške vežice 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana

GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 20. in 69. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Sveta Ana ter na podlagi 
Statuta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št.: 39/10 in MUV 23/12)  občinski svet Občine Sveta 
Ana   na  svoji  redni  12.  seji,  dne  19. 12.  2012  sprejme  predlog  Sklepa  o  določitvi  cen  za 
vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice, kot je predložen.
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Na podlagi 20. in 69. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Sveta Ana ter na podlagi 
Statuta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št.: 39/10 in MUV 23/12) je občinski svet Občine 
Sveta Ana  na svoji redni 12. seji, dne 19. 12. 2012 sprejel 

SKLEP
o ceni vzdrževanja pokopališča

 in mrliške vežice

1.člen
Stroški vzdrževanja pokopališča in  mrliške vežice znašajo:
- za enojni grob                  18,8319 EUR
- za družinski grob             29,4508 EUR

V ceno ni vračunan 20 % DDV.

2.člen

Stroški uporabe mrliške veže za pogreb znašajo 58,1497 EUR.

V ceno ni vračunan 8,5  % DDV.

3.člen

Vzdrževalnina  se  poravna  po položnici  v  enkratnem znesku za  tekoče  leto,  stroški  uporabe 
mrliške veže pa 15 dni po izstavitvi računa.

4.člen

Zbrana sredstva iz 1.člena tega sklepa se namensko uporabijo za vzdrževanje pokopališča in 
mrliške vežice.

5.člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Medobčinskem uradnem vestniku. Z dnem uveljavitve 
tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in mrliške veže za 
leto 2012, št. 35409-003/2011 (MUV št. 27/11 ).

Številka: 35409-004/2012
Datum:   19.12.2011

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž.. gr.

ŽUPAN OBČINE SVETA ANA
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OBRAZLOŽITEV

Glede na obseg predvidenih del na pokopališču in stroške vzdrževanja ocenjujemo, da bi 
bilo potrebno uskladiti ceno vzdrževanja pokopališča. 

Povišanje  predlagamo  za  višino  povprečne  letne  stopnje  rasti  cen,  ki  je  izračunana  za 
december/december predhodnega leta in se giblje v višini  1,9 %, prav tako pa so izhodišča za 
pripravo proračunov v letu 2013  planirana v tem obsegu. 

V letu 2012 je znašala cena vzdrževanja za enojni grob 18,4808 EUR,  za družinski grob 28,9017 
EUR in za uporabo mrliške veže v času pogreba 57,0655 EUR. Cene so brez DDV.

Predlagana podražitev predstavlja cca 1,9  % povečanje cene, kar znese z DDV:

- za enojni grob 22,5983 EUR,

- za družinski grob  35,3410 EUR,

- za uporabo vežice v času pogreba 63,0925 EUR.

-

S predlaganim povečanjem cene  bi  znašal  planirani  prihodek  iz  naslova  vzdrževanja 
pokopališča v letu 2013  16.305 EUR.

S planirano porabo sredstev ob predpostavki, da se sprejme povečanje cene vzdrževanja 
grobov bi se v letu 2013 izvedel zastavljeni program vzdrževanja in seveda nemoteno pokrivanje 
tekočih stroškov.

Zato predlagamo občinskemu svetu, da sprejme predlagano povečanje cene vzdrževanja 
pokopališča in okolice z mrliško vežo, kot je predložena.

PREGLED PLANIRANE PORABE SREDSTEV V LETU 2013

Postavke EUR

I.   VZDRŽEVANJE

1. Vzdrževalna dela (košnja, rezanje žive 
meje, kemično zatiranje plevela, čiščenje, 

odvoz smeti)

5.000,00 EUR

2. II. INVESTICIJE

Ureditev ograje  11.305,00 EUR

SKUPAJ 16.305 EUR
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