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Številka: 35401-1/2011-1
Datum: 4.5.2011

Članicam in članom
Občinskega sveta Občine Straža

ZADEVA:

Obrazložitev sklepa o cenah najemnin za grobove v Občini Straža
za leti 2011 in 2012

Namen:

Sprejem sklepa

Pravna podlaga:

- Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08)
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih
svečanostih v Občini Straža (Uradni list RS, št. 62/09)
- Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe na območju Občine Straža (Uradni list
RS, št. 20/09 in 36/09)

Poročevalec:

Dušan Krštinc

Obrazložitev:

Cene najema grobov za leto 2010 (brez DDV):
- enojni grob (šir. do 1,00m) …………………….. 13,68 €
- družinski grob (šir. 1,01-2,00 m)………………. 18,24 €
- rodbinski grob (šir. nad 2,01 m) ….………..….. 27,36 €
Prikaz zaračunanih najemnin in tekočih stroškov za upravljanje pokopališč je prikazan
v preglednici:

Št.
Voda in Kom.
Odvoz Košnja
Pokopališče grobov Najemnina vodarina odpadki
sveč
trave
Skupaj Indeks
Drganja
sela
50
714,90
49,23 296,70 418,60 312,00 1.076,53 0,66
Gaj
131
1958,34 113,75 593,40 860,20 144,00 1.711,35 1,14
Zavrtnica
30
561,51
45,32 296,70 418,60 186,00
946,62 0,59
Vavta vas
440
6919,06 553,62 2.714,00 1.467,40 1.176,00 5.911,02 1,17
Zalog
45
602,22
68,78 296,70 418,60 504,00 1.288,08 0,47
Skupaj
696
10756,03 830,70 4.197,50 3.583,40 2.322,00 10.933,60 0,98
Iz preglednice je razvidno, da se stroški tekočega upravljanja pokrivajo le na
pokopališčih Gaj in Vavta vas, medtem ko se stroški na pokopališčih Drganja sela,
Zavrtnica in Zalog iz najemnin ne pokrijejo.
Cena najemnine za leto 2011 in 2012 se povišajo za 15% glede na leto 2010.
Določiti je potrebno najemnino za dve novi vrsti grobov in sicer za žarni grob in
klasični družinski grob na novem delu pokopališča. Ker gre za del pokopališča z
višjim standardom predlagamo za obe vrsti grobov ceno v višini 1,3-kratnika cene
družinskega groba.
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Predlagane nove cene najemnin za leto 2011 in 2012 (brez DDV):
- enojni grob (šir. do 1,00m) …………………………….. 16,00 €
- družinski grob (šir. 1,01-2,00 m)………………………. 21,00 €
- rodbinski grob (šir. nad 2,01 m) ….………..………….. 32,00 €

- žarni grob (novi del pokopališča Vavta vas) ………... 27,00 €
- družinski grob (novi del pokopališča Vavta vas) …… 27,00 €
Strošek otvoritve groba, ki vključuje tudi najemnino za prvo koledarsko leto najema,
znaša 45,00 €

Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o cenah najemnin grobov v Občini
Straža za leti 2011 in 2012.

Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj, l.r.

PRILOGA:
- Predlog sklepa o cenah najemnin grobov v Občini Straža za leto 2011 in 2012
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