
PREDLOG: 

 

Na podlagi 26. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni 

list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS - stari, št. 
26/90, 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 110/02 - ZGO-1 

in 2/04 - ZZdrI-A), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Sveta Trojica v 

Slovenskih goricah (MUV, št. 27/07), 10. in 11. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, 
urejanju pokopališč in pokopališkem redu v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 

27/07) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10) je 

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na __________ seji, dne __________ , 
sprejel 

SKLEP 

O SOGLASJU K CENAM POGREBNIH IN POKOPALIŠKIH STORITEV 

 

1. člen 

 

S tem sklepom se daje soglasje k naslednjim cenam pogrebne in pokopališke dejavnosti na 
pokopališču Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki jih opravlja  izvajalec Almaja d.o.o., Lenart: 

 

Storitev Cena 

brez DDV 

Cena z DDV 

(9,5%) 

Izkop in zasutje groba ter zaščita sosednjih grobov 140,00 153,30 

Izkop in zasutje groba ter zaščita sosednjih grobov v 

nedeljo ali ob praznikih (+30%) 

185,00 202,58 

Žarni pokop (odpiranje in zapiranje žarne niše, zaščita 

sosednjih grobov…) 

38,60 42,27 

Žarni pokop v nedeljo ali praznikih (+30%) 60,75 66,52 

Pokop otroka do enega leta 53,39 58,46 

Poglobitev groba 16,05 17,57 

Prevoz na obdukcijo 

(prevoz, uporaba transportne krste, delo s pokojnikom, 

spremljevalec šoferja, PVC vrečka) 

 

118,86 

 

130,15 

Prevoz na obdukcijo od 22-07 ure 

(prevoz, uporaba transportne krste, delo s pokojnikom, 

spremljevalec šoferja, PVC vrečka) 

 

132,88 

 

145,50 

Ekshumacija – pred pretekom 10 let 233,26 255,42 

Ekshumacija po preteku 10 let 179,94 197,03 
 

2. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

 
Številka: 354-3/2014 

Datum: _____________   

             Župan  
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 

Darko FRAS, univ.dipl.prav. 



OBRAZLOŽITEV 

 

Pokopališka in pogrebna dejavnost sodita med dejavnosti obvezne gospodarske javne službe, katere 

zagotavlja Občina. V okviru pokopališke in pogrebne dejavnosti se izvajajo različne storitve. Del 

teh storitev izvaja Občina sama (npr. zagotovitev uporabe mrliške vežice, oddajanje prostorov za 

grobove v najem, vodenje katastra pokopališča) in zanje velja cenik iz Sklepa o določitvi letnih 

najemnin za grobove, uporabe vežice in stroškov ureditve grobnega mesta ( MUV št. 14/2008 in 

25/2008). Del storitev, povezan predvsem s pogrebnimi storitvami, pa na pokopališču Sveta Trojica 

v Slovenskih goricah izvaja podjetje Almaja d.o.o., Jurovska cesta 23, 2230 Lenart. Podjetje 

Almaja d.o.o. izvaja te storitve na osnovi pogodbe z Občino, katere temelj je pogodba še med 

tedanjim Izvršnim svetom skupščine občine Lenart in Alojzem Jančičem iz leta 1990. Do tedaj je 

pogrebne storitve izvajala Krajevna skupnost. Z začetkom delovanja samostojne občine Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah, smo prevzeli tudi to pogodbo. Ves čas se zavedamo, da je sam  

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 

Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS - stari, št. 26/90, 10/91, Uradni 

list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 110/02 - ZGO-1 in 2/04 - ZZdrI-A) 

(torej nastal leta 1984), na mnogih področjih potreben sprememb in da vsakokratna Vlada RS te 

spremembe pripravlja že nekaj let, a do sprememb še ni prišlo. Ob posodobitvi nekaterih izrazov, je 

pomembnejše predvsem jasneje definiranje področje nabora storitev v tej dejavnosti in katere od 

teh storitev so prosto dostopne na trgu, katere pa sodijo v okvir gospodarske javne službe (državne 

ali občinske;  obvezne ali izbirne). Ta pričakovanja v zvezi s spremembo krovnega zakona, so tudi 

razlog, da ima Občina s podjetjem Almaja d.o.o. sklenjeno pogodbo, predvideno pa je, da po 

predvideni spremembi zakonodaje, izvedemo postopke za podelitev koncesije. 

 

Glede na to, da so storitve pokopališke in pogrebne dejavnosti, katere izvaja podjetje Almaja d.o.o. 

sestavni del občinske obvezne gospodarske javne službe, je potrebno, da Občina sprejeme tudi 

cenik za izvedbo teh storitev. Tako Občinskemu svetu predlagamo  v sprejem sklep, s katerim se 

določijo cene izvedbe storitev. Te cene o v primerjavi z letom 2013 nespremenjene,  razlika za 

plačnika je v spremembi višine DDV  od julija 2013 (povišanje DDV za te storitve iz 8,5 na 9,5 %). 

 

Glede na zgoraj navedeno, se Občinskemu svetu predlaga, da sprejme sklep kot predlagan.  

 

Pripravil: 

Občinska uprava, Srečko A. Padovnik 


