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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Sklep o določitvi višine najemnine za
najem grobnega prostora na pokopališčih Selnica ob Dravi in Sveti Duh na Ostrem
vrhu.

PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA:
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ŽUPAN
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07) ter Odloka o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Selnica ob Dravi (MUV št. 35/1999)
je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji … redni seji, dne … sprejel

SKLEP
o določitvi višine najemnine za najem grobnega prostora na pokopališčih Selnica ob Dravi
in Sveti Duh na Ostrem vrhu
1. člen
Letna najemnina za najem grobnega prostora na pokopališčih Selnica ob Dravi in Sveti Duh na
Ostrem vrhu znaša:
Letna najemnina za:

Cena v EUR brez DDV

Enojni grob
Družinski dvojni grob
Grobnica

16,83
22,12
34,14

V ceni ni zaračunan 20% davek na dodano vrednost.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
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OBRAZLOŽITEV
Na podlagi 36. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju
občine Selnica ob Dravi (MUV št. 35/99) cenik letne najemnine za grobni prostor določi Občinski svet občine
Selnica ob Dravi.
Zadnji cenik je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejel pred petimi, in sicer na svoji 20. redni seji, 21.
septembra 2004. Cene letnega najema grobov, ob upoštevanju spremembe valute v letu 2007, brez 20 %
DDV-ja znašajo:
-

enojni grob:
14,02 EUR
družinski grob: 18,43 EUR
grobnica:
28,45 EUR

Ob primerjavi cenikov primerljivih občin na našem območju (Ruše, Lovrenc na Pohorju, Kungota, Šentilj,
Pesnica) ter cene na pokopališčih Limbuš, Kamnica, Bresternica, Razvanje in Malečnik, ki spadajo pod
Mestno občino Maribor, smo ugotovili, da znašajo cene najema grobov (brez DDV-ja) od najnižje v občini
Šentilj (14,39 EUR za enojni, 18,59 EUR za družinski grob ter 28,33 EUR za grobnico) do najvišje v
Krajevnih skupnostih Mestne občine Maribor (18,94 EUR za enojni, 23,67 EUR za družinski ter 44,10 EUR
za grobnico).
36. člen omenjenega odloka določa, da morajo biti najemnine tržno primerljive in ne smejo presegati
stroškov izvajanja dejavnosti oz. morajo pokrivati stroške rednega vzdrževanja in manjše investicijske
posege. V tem trenutku s pobranimi najemninami grobov komaj pokrivamo postavko tekočega vzdrževanja
in odvoza smeti, ne pa tudi kakršnihkoli drugih posegov.
V letu 2010 planiramo na pokopališču v Selnici ob Dravi urediti prostor za žarne grobove ter zamenjati
obstoječi nasad smrek z drugimi sortami dreves/grmovnic. Poseg je nujno potreben zaradi vse močnejših in
večjih korenin smrek, ki dvigujejo nagrobne spomenike ter odpadlih suhih iglic in kapljajoče smole, na kar
nas naši najemniki grobov nenehno opozarjajo. Da bomo lahko izpeljali izboljšave na pokopališčih in hkrati
tudi zagotovili tržno primerljive cene, je dvig cene najemnin v predlagani višini utemeljen.
Finančne posledice za proračun:
V letu 2009 bo v proračun občine iz naslova najemnin za grobove vplačanih ca. 17.000,00 EUR prihodkov,
hkrati pa poslovne knjige na dan 30. 9. 2009 izkazujejo na postavkah tekočega vzdrževanja in odvoza smeti
že 15.000,00 odhodkov. V primeru sprejetja predlagane povišane cene najemnin, bi se priliv v prihodnjem
letu povečal za ca. 3.500 EUR oz. 20 odstotkov, kar bi v nadaljevanju omogočilo tudi postopno izvedbo
planiranih del.
Pripravila:
Gordana Svenšek, dipl. ekon.
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