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OBČINSKI SVET 
OBČINE RADLJE OB DRAVI 
 
ZADEVA: PREDLOG CENIKA NAJEMNIN ZA GROBOVE NA POKOPALIŠČIH RADLJE OB 
DRAVI, VUHRED IN REMŠNIK 
 
Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o., s 1. 7.2015, na podlagi 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija 
in čistilna naprava Radlje d. o. o. (MUV, štev. 10/2015) prične z dejavnostjo upravljanja 
in vzdrževanja pokopališč na območju Občine Radlje ob Dravi in sicer za pokopališče 
Radlje ob Dravi, pokopališče Vuhred in pokopališče Remšnik. 
 
Prihodki od pobrane najemnine za vežico in grobove so namenski in so porabljeni za 
stroške urejanja in vzdrževanja pokopališča, mrliške vežice ter za konkretno planirane 
investicije na pokopališču in v vežici ter za nakup opreme.  
 
Zadnja veljavna cena za enojni grob je bila 15,02 EUR, za družinskega pa 19,03 EUR, 
žarni grob 15,02 EUR in grobnica 28,55 EUR. 
 
Pobrane najemnine  ne  pokrivajo stroškov rednega urejanja in vzdrževanja pokopališč, 
zato občinskemu svetu predlagamo, da se cene povišajo, kot je navedeno v priloženem 
predlogu. 
 
Občinskemu svetu predlagam, da zadevo obravnava in sprejme ustrezen sklep. 
Sklep je sprejet če zanj glasuje večina opredeljenih svetnikov. 
 
 

Župan Občine Radlje ob Dravi 
mag. Alan BUKOVNIK 

 
 
 
Priloga:  

- Predlog sklepa  
- Stališče odbora (priloženo na sami seji) 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

PREDLOG 
 
V skladu s 16.  členom Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 25/06) in 74. členom 
Poslovnika občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 25/06) ter 20. člena 
Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju 
Občine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 14/2009 in 27/2011) je občinski svet Občine Radlje 
ob Dravi na svoji _____ redni seji, dne _______ sprejel  
 
 

SKLEP 
O POTRDITVI VIŠINE NAJEMNIN GROBOV  

 
1. člen 

 
S tem sklepom se potrdi višino najemnin za grobove na pokopališčih Radlje ob Dravi, 
Vuhred in Remšnik. 
 

2. člen 
 

Najvišje cene letnih najemnin posameznih zvrsti grobov so:  
- ENOJNI GROB   20,40 EUR z DDV, 
- DRUŽINSKI GROB   25,90 EUR z DDV, 
- ŽARNI GROG    20,40 EUR  z DDV in 
- GROBNICA    38,80 EUR z DDV. 

 
3. člen 

 
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku (MUV) in velja z dnem sprejetja. 
 

4. Člen 
 

Cene se uporabljajo od leta 2015 dalje. 
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Župan Občine Radlje ob Dravi 
mag. Alan BUKOVNIK 




