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Na podlagi četrtega odstavka 34. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni 

list RS, št. 62/16; ZPPDej), petega odstavka 19. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini 

Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 157/2020) in 17. člena Statuta Občine Miren-

Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) je Občinski svet Občine Miren-

Kostanjevica na svoji 22. redni seji, dne ______________ sprejel naslednji 

 

S K L E P  

o določitvi višine grobnin v Občini Miren-Kostanjevica 

 

1. člen 

Ta sklep določa višino grobnine na pokopališčih na območju Občine Miren-Kostanjevica, in 

sicer: 

Vrsta groba 
Razmerje grobnine  

glede na enojni grob 

Grobnina  

(brez DDV) 

Enojni 100% 15,00 EUR 

Dvojni 180% 27,00 EUR 

Žarni grob 80% 12,00 EUR 

Stenska žarna niša 
Prva grobnina: 200% 30,00 EUR 

Nadaljnja grobnina: 100% 15,00 EUR 

Otroški  80% 12,00 EUR 

 

 

 

2. člen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi višine grobnin v Občini 

Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 74/2021). 

 

3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja 

pa se za obračun grobnin od 1. 1. 2022 naprej. 

 

 

Številka:  

Datum:  

 

 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 
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O B R A Z L O Ž I T E V  
 

 

1. RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA, OCENA STANJA IN CILJI: 

S 1. 1. 2021 je postal upravljavec pokopališč v Občini Miren-Kostanjevica Režijski obrat 

občine. Upravljanje s pokopališči zajema tudi oddajo grobov v najem in zaračunavanje 

ustrezne najemnine. 

 

Za najem groba najemnik plačuje grobnino. V skladu z 19. členom Odloka o pokopališkem 

redu v Občini Miren-Kostanjevica (v nadaljevanju: odlok) se višina grobnine določi s 

sklepom, ki ga na predlog upravljavca pokopališča sprejme občinski svet. 

 

Razmerje grobnine glede na enojni grob je določeno v 26. členu odloka, in sicer grobnina za 

dvojni grob znaša 180% grobnine za enojni grob. Grobnina za otroški in žarni grob znaša 

80% grobnine za enojni grob. Prva grobnina za stensko žarno nišo znaša 200% grobnine za 

enojni grob, nadaljnja grobnina znaša 100% grobnine za enojni grob. Grobnina za grobnice v 

dimenzijah do štiri grobne prostore je enaka štirikratniku najemnine za enojni grob, za večje 

grobnice pa šestkratnik najemnine za enojni grob. Grobnina za povečane grobne prostore je 

enaka najemnini za enojni grob, pomnoženi s številom možnih pokopov brez poglobitve 

groba. Grobnina za raztros pepela se plača v enkratnem znesku ob pokopu v višini ene 

grobnine za enojni grob. Grobnina za napisno ploščo na prostoru za raztros pepela se plača 

v enkratnem znesku ob pokopu v višini sto petdeset odstotkov grobnine za enojni grob. 

 

2. PRIMERJALNA ANALIZA 

V spodnji tabeli je prikazana primerjava med novo predlagano grobnino za enojni grob 

(znesek brez DDV) in veljavne cene v sosednjih občinah oz. po posameznih pokopališčih. 

 

Občina/pokopališče 
Enojni grob 
(brez DDV) 

Občina Miren-Kostanjevica – predlog 15,00 EUR 

Mestna občina Nova Gorica 17,00 EUR 

Občina Komen 20,00 EUR 

Renče 19,00 EUR 

Bukovica 20,40 EUR 

Vogrsko 20,60 EUR 

Občina Šempeter - Vrtojba 14,75 EUR 

Občina Sežana 17,21 EUR 

Občina Ajdovščina 15,92 EUR 
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3. FINANČNE POSLEDICE 

Predlagana cena 15,00 EUR (brez DDV) za enojni grob je pod povprečjem cen za enojni 

grob, ki so bile določene za vsako krajevno skupnost posebej. Če glede na veljavne cene za 

10 pokopališč, izračunamo povprečno ceno za enojni grob, ta znaša 15,38 EUR. Uporaba 

mrliških vežic in drugih pokopaliških objektov se ne zaračunava. 

 

V spodnji tabeli so prikazane trenutne cene grobnin, predlagana nova cena in razlike – 

povišanja oz. znižanja, glede na enojni grob. 

 

Pokopališče 
Cena za enojni grob (brez DDV) 

Stara cena Nova (enotna) cena Razlika  

Miren 13,11 EUR 

15,00 EUR 

+1,89 EUR 

Orehovlje 13,11 EUR +1,89 EUR  

Opatje selo 13,52 EUR +1,48 EUR  

Nova vas 13,52 EUR +1,48 EUR 

Kostanjevica na Krasu 15,00 EUR 0,00 EUR  

Sela na Krasu 15,50 EUR -0,50 EUR 

Temnica 17,00 EUR -2,00 EUR 

Lipa 17,00 EUR -2,00 EUR 

Bilje 18,00 EUR -3,00 EUR 

Vojščica 18,00 EUR -3,00 EUR 

 

ZPPDej v 34. členu določa, da je grobnina sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja 

pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst 

grobov in njihovih razmerij do enojnega groba. Grobnina je namenski prihodek, ki služi 

pokrivanju stroškov za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in vodenja evidenc. 

 

Pregledani so bili letni stroški upravljanja pokopališč, ki vključujejo stroške vzdrževanja 

pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, vzdrževanje 

skupnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, zbiranje, odvoz in ravnanje z odpadki, 

porabo vode in elektrike, druga vzdrževalna dela, administrativne stroške oddaje grobov v 

najem, ter stroške vodenja katastrov in evidenc. Glede na skupno število grobov in v 

razmerju do enojnega groba, je bila oblikovana enotna cena, ki se predlaga v sprejem. 

 

Zadevo je obravnaval tudi pristojni Odbor za gospodarstvo in proračun in odločil, kot izhaja iz 

poročila seje odbora. 

 

4. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Sklep o določitvi višine grobnin v 

Občini Miren-Kostanjevica. 

 

 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

Vasja Vendramin, Režijski obrat 

 


