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št. 62/16), 50. člen Odloka o pokopališkem redu na območju Občine 
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PRISTOJNO DELOVNO TELO: Odbor za gospodarstvo 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Dobrepolje potrdi Cenik grobnin, najemnine poslovilne vežice in pokopališka 

pristojbina v Občini Dobrepolje. 

 

 

 

                           Župan  
                 Občine Dobrepolje 
                Igor Ahačevčič l. r.  

         
 



OBRAZLOŽITEV 

1. Pravni temelj 
Na podlagi 34. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 50. člena 
Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 57/17, 62/19 in 69/20) 
ter 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list št. 5/18 - UPB-1 in 69/19) je občinska uprava 
pripravila Cenik grobnin, najema mrliške vežice in pokopališke pristojbine v Občini Dobrepolje. 
 

2. Razlogi in cilji  
Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje je bil sprejet že v letu 2017, žal pa takrat 
po novem odloku ni bil pripravljen in potrjen tudi cenik grobnin, najema mrliške vežice in drugih 
storitev. Vse do sedaj se je uporabljal cenik na osnovi Odloka, ki je bil sprejet leta 1996 z vsakoletnim 
usklajevanjem cen z inflacijo. 
 
Podlaga za izračun cen grobnin, najema mrliške vežice in opreme ter pokopališke pristojbine so 
dejanski stroški obeh pokopališč in obeh mrliških vežic v letu 2019. V kalkulacijo smo dodali oceno 
stroškov, ki jih sedaj opravlja občinska uprava in sicer: stroški vodenja evidenc o najemnikih grobov 
tekom celega leta, priprava najemnih pogodbe, letni obračun grobnin, tiskanje in pošiljanje položnic 
po pošti, evidentiranje plačil ter vodenje postopkov izterjave, idr. V izračun smo dodali tudi strošek 
amortizacije mrliških vežic (priloga stroški). 
 
Prihodki iz naslova grobnin in najemnin mrliških vežic so namenjeni za pokrivanje stroškov za urejenost 
pokopališč, tekočih stroškov pokopališč, vežic in opreme, stroškov vodenja katastra in evidenc ter 
stroškov oddaje grobov v najem.  
Pokopališka pristojbina je namenjena investiranju v gradnjo in obnovo pokopališke infrastrukture 
(priloga prihodki in izračun cen). 
 
 

3. Ocena finančnih in drugih posledic 
Cene po predlaganem ceniku, ob predpostavki ocene števila pogrebov, v grobem pokrivajo stroške 
upravljanja in izvajanja pokopališke dejavnosti na obeh pokopališčih.  
Ocenjujemo, da bodo stroški celotne pokopališke dejavnosti, pokriti s prihodki iz naslova grobnin, 
najemnin in pokopališke pristojbine, tako da ne bo bistvenih finančnih posledic za proračun. 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: Občinska uprava Občine Dobrepolje 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CENIK 

GROBNIN, NAJEMNINE POSLOVILNE VEŽICE IN POKOPALIŠKA PRISTOJBINA 

 

 

Na podlagi 50. člena Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje (Uradni list, št. 

57/17, 62/19 in 69/20) je Občinski svet Občine Dobrepolje na predlog župana, potrdil naslednje cene 

najema in storitev: 

 

 

Letna najemnina 
Cena brez 

DDV 
% DDV Cena z DDV 

Grobnina za enojni grob 17,80 22,0% 21,72 

Grobnina za dvojni grob 28,48 22,0% 34,75 

Grobnina za povečan grob 40,94 22,0% 49,95 

Grobnina za vrstni grob 14,24 22,0% 17,37 

Grobnina za otroški grob 10,68 22,0% 13,03 

Grobnina za žarni grob 10,68 22,0% 13,03 

        

Najem poslovilne vežice in opreme 60,00 9,5% 65,70 

        

Pokopališka pristojbina 30,00 9,5% 32,85 

 

 

Cene po tem ceniku se uporabljajo in veljajo 15. dan po objavi v Uradnem listu. 
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