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13) 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06), 
Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 

 
 

Spremembe cen pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Bled. 
 

 

 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Mirko Ulčar, direktor JP 
Infrastruktura Bled d.o.o.. 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled potrjuje nove cene pokopališke in pogrebne 
dejavnosti, z veljavnostjo od 1.1.2008 oz. 1.7.2008. Cene se letno 
usklajujejo z indeksom rasti življenjskih potrebščin, objavljenem v 
Uradnem listu RS. 

 
 
 

 
Janez Fajfar, 

        univ.dipl.etnolog,prof.geografije 
župan Občine Bled  
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PREDLOG SPREMEMB CEN POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI V OBČINI 
BLED 

  
POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI - VZDRŽEVALNINA POKOPALIŠČA 
 

Trenutno veljavne cene za pokopališko in pogrebno dejavnost veljajo od 01.04.2003 za 
pokopališča Bled, Zasip, Ribno in Bohinjska Bela. Z veljavno ceno in prihodki ne bo možno 
več pokrivati neposrednih stroškov (energija, material, storitve, delo) in stroškov rednega 
vzdrževanja. Kljub nekaterim ukrepom za zmanjšanje stroškov brez podražitve ne moremo 
zagotoviti uspešnega poslovnega rezultata, zato predlagamo dvig cen na: 
 
Predlog novih cen: 

  Vzdrževalnina pokopališča 

Št. Vrsta groba Cena 

1 Žarni grob 13,10  

2 Enojni grob 16,70 

3 Dvojni grob 33,40 

4 Trojni grob 50,10 

5 Grobnica 66,80 

 
Vse cene so brez DDV. 
 
Predlagane cene predstavljajo letni strošek, ki ga za posamezno grobno mesto plača 
uporabnik, kot nadomestilo  za vzdrževalnino pokopališča.  
 
Predlagamo, da občinski svet potrdi nove cene pokopališke dejavnosti z veljavnostjo 
od 01.01.2008. 
 
 
POGREBNE DEJAVNOSTI - ODKUP GROBA, POGREBNE STORITVE, NAJEM VEŽIC 

Cene odkupa groba, pogrebnih storitev in najema mrliških vežic prav tako niso bile 
spremenjene od 01.04.2003.  
Predlagamo dvig cen za porast življenjskih potrebščin v obdobju 01.02.2003 - 31.12.2007, 
kar skupaj znese 17,5 %. 
 
Predlog novih cen: 

  Odkup groba   

Št. Grob Cena 

1 vrstni grob 238,90 

2 žarni grob 119,70 

3 oprema za žarni grob- žarni zabojnik 96,20 

  
Predlog novih cen:  

  Pogrebne storitve   

Št. Dejavnost Cena 

  Delo s pokojnikom   

1 Priprava pokojnika in krste 38,40 

2 Priprava pokojnika – posebne razmere 67,90 

  Prevoz pokojnika  

1 Lokalno do 40 km 34,30 

2 Nad 40km-EUR/km 0,70 

  Izkop in zasip groba  

1 Navadni grob 223,10 

2 Poglobljeni grob 259,70 

3 Otroški grob 100,30 

4 Žarni grob 30,20 
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5 Enkratna ureditev groba po pokopu 24,20 

  Pogrebni sprevod  

1 Pogrebni sprevod klasični 162,30 

2 Pogrebni sprevod – žarni 95,10 

3 Pogrebna oprema 28,40 

  
Najem mrliških vežic  

Št. Dejavnost Cena 

1 Mrliška vežica (na dan) 75,20 

 
Vse cene so brez DDV. 
 
Izvajanje 24 urne pokopališke in pogrebne dežurne službe je obračunana v ceni storitev. 
  
Predlagamo, da občinski svet potrdi nove cene pogrebne dejavnosti z veljavnostjo od 
01.07.2008. 

  
 
UTEMELJITEV 

Potrebo za predlagano spremembo cen dodatno utemeljujemo z naslednjim: 
- cene energije, materialov, storitev in dela so se v obdobju 2003 – 2008 bistveno 

povečale,  
- obseg urejanja pokopališč je odvisen od prihodka teh dejavnosti. Potrebe s strani 

občanov in krajevnih skupnosti so upravičene, zato smatramo, da smo jih dolžni tudi 
realizirati, 

- vsa razpoložljiva sredstva iz dejavnosti se striktno uporabljajo samo za aktivnosti in 
vzdrževalna dela na pokopališčih, 

- zavrnitev predloga pomeni dodatno obremenitev občinskega proračuna za kritje izgube 
na dejavnosti pokopališč. 

  
V nadaljevanju vam za primerjavo prikazujemo cene za vzdrževanje pokopališča v nekaterih 
ostalih občinah:  

  Vzdrževalnina pokopališča 

Št. Vrsta groba Radovljica Kranj Jesenice Tržič Kobarid 

1 Žarni grob 11,14 16,67 12,00   

2 Enojni grob 22,32 17,50 23,80 16,92 28,17 

3 Dvojni grob 33,47 34,17 27,50 34,47 37,31 

4 Trojni grob 51,32 51,67 73,00 46,06 42,31 

5 Grobnica  75,00  59,53  

  
 
 Nove cene za vzdrževalnino pokopališč so povsem primerljive s cenami v ostalih občinah, 
zato občinski svet Občine Bled pozivamo da sprejme predlagan sklep iz uvoda. 
 
 

 Direktor: 
                   Mirko Ulčar, univ.dipl.inž. 

 


