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PREDLOG SKLEPA
o ceni vzdrževanja pokopališč in mrliške veže
v Občini Sveta Ana

PREDLAGATELJ:

Župan Občine Sveta Ana

GRADIVO PRIPRAVIL:

Urad Občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS št. 39/10, 107/10 in MUV št.
6/2014) in 8. člena Odloka o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter pokopališkem
redu v Občini Sveta Ana (Uradni list RS št. 101/2006) Občinski svet Občine Sveta Ana na 2. redni
seji, dne 19. 12. 2014 sprejme Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč in mrliške veže v Občini Sveta
Ana, v predloženi obliki.
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS št. 39/10, 107/10 in MUV št.
6/2014) in 8. člena Odloka o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter pokopališkem
redu v Občini Sveta Ana (Uradni list RS št. 101/2006) je občinski svet Občine Sveta Ana na 2.
redni seji, dne 19. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o ceni vzdrževanja pokopališč in mrliške veže v Občini Sveta Ana
1. člen
Cena vzdrževanja in najema grobnih mest na pokopališčih v Občini Sveta Ana znaša:
 enojno grobno mesto: 20,00 EUR,
 družinsko grobno mesto: 30,00 EUR.
V ceno ni vračunan 22% DDV. Ta se obračuna na dan izdaje računa po predpisani davčni stopnji.
2. člen
Cena uporabe mrliške veže znaša:
 60,00 EUR v kolikor je mrliška veža v uporabi dva ali več dni,
 40,00 EUR v kolikor je mrliška veža v uporabi samo na dan pogreba.
V ceno ni vračunan 9,5% DDV. Ta se obračuna na dan izdaje računa po predpisani davčni
stopnji.
3. člen
Vzdrževalnina za posamezno grobno mesto se poravna po izstavljeni položnici v enkratnem
znesku za tekoče leto. Stroški uporabe mrliške veže pa 15 dni po izstavitvi računa.
4. člen
Zbrana sredstva iz 1. in 2. člena tega sklepa se namensko uporabijo za vzdrževanje pokopališč in
mrliške veže v Občini Sveta Ana.
5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporabljati pa se
začne s 1. januarjem 2015.
Številka:
Datum:

35409-02/2014
19.12.2014
Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
župan
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OBRAZLOŽITEV

Pravna podlaga za sprejem Sklepa o ceni vzdrževanja pokopališč in mrliške veže v Občini Sveta
je Statut Občine Sveta Ana (Uradni list RS št. 39/10, 107/10 in MUV št. 6/2014) in Odlok o
opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Sveta Ana
(Uradni list RS št. 101/2006).
Glavni razlog zaradi katerega smo se odločili za predložitev tega sklepa je v tem, da smo do
sedaj imeli enotno ceno za uporabo mrliške veže, ne glede na število dni uporabe. Ob porastu
števila upepeljevanja pokojnikov se pojavlja vse več uporabnikov mrliške veže, ki prostore v
mrliški veži uporabljajo le na dan pogreba. V zvezi s tem smo se odločili, da v tem primeru ceno
znižamo za 1/3 in tako po novem cene za uporabo mrliške veže znašajo:
 60,00 EUR v kolikor je mrliška veža v uporabi dva ali več dni,
 40,00 EUR v kolikor je mrliška veža v uporabi samo na dan pogreba.
Z vračunanim 9,5% DDV cene znašajo:
 65,70 EUR v kolikor je mrliška veža v uporabi dva ali več dni,
 43,80 EUR v kolikor je mrliška veža v uporabi samo na dan pogreba.
Trenutno veljavna cena za uporabo mrliške veže je enotna in znaša: 58,96 EUR oz. 64,56 EUR z
DDV, ne glede na število dni uporabe.
Primerjava trenutno veljavnih in novih cen za grobna mesta na pokopališčih v Občini Sveta Ana:

GM

Trenutno
veljavna cena
brez DDV

Trenutno
veljavna cena z
DDV

Nova cena brez
DDV

Nova cena z
DDV

Enojno GM

19,0955

23,30

20,00

24,40

Družinsko GM

29,8631

36,43

30,00

36,60

Predlagane cene so povišane le za letno stopnjo rasti cen, ki znaša 0,2% (podatki iz SURS) in so
zaradi lažjega obračunavanja in večje preglednosti zaokrožene na cele vrednosti.
V letu 2013 so prihodki zbrani iz tega naslova znašali 16.502,30 EUR, v letu 2014 (ocena):
16.760,74, za leto 2015 pa načrtujemo prihodke v višini 16.800 EUR. Zbrana sredstva se v celoti
namenijo vzdrževanju pokopališč in mrliške veže.
Občinskemu Svetu Občine Sveta Ana predlagamo, da sprejme Sklep o ceni vzdrževanja
pokopališč in mrliške veže v predloženi obliki.

Obrazložitev zapisala:
Petra GOLOB, dipl. ekon.
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