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           12.2 
Občinski svet Občine Cerkno 
 
 
 

ZADEVA: Predlog občinskemu svetu za spremembo Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v 
Občini Cerkno 
 
PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Cerkno 

POROČEVALEC: mag. Oton Lahajnar, direktor občinske uprave 

PREDLAGATELJ: Gašper Uršič, župan 

PREDLOG SKLEPA:  

»Občinski svet Občine Cerkno sprejme Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v 

Občini Cerkno. V obstoječem odloku se spremeni 32. člen tako, da se doda 5. odstavek, ki se glasi: 

»(5) Račune za letni najem groba (grobnino) izstavlja za vse krajevne skupnosti na območju Občine Cerkno 

občinska uprava Občine Cerkno. Prejeta sredstva v občinski proračun iz naslova grobnin v posameznem 

koledarskem letu se iz občinskega proračuna razporedijo na račun posamezne krajevne skupnosti skladno s 

tem, za katero pokopališče je bila plačana grobnina.« 

 
 

OBRAZLOŽITEV: 

Občinski svet Občine Cerkno je na svoji 17. seji dne 24. 9. 2020 sprejel nov Odlok o pokopališki in pogrebni 

dejavnosti v Občini Cerkno. Občinska uprava je vzpostavila kataster pokopališč v Občini Cerkno za šest 

pokopališč, katerega bo potrebno stalno ažurirati. Slednji je vezan tudi na modul ponudnika digitalnih rešitev 

za občine, ki med drugim omogoča izpis računov iz aplikacije za grobnino za vsako pokopališče. 

Po navedenem odloku so upravljalci pokopališč krajevne skupnosti. Ker so krajevne skupnosti samostojne 

pravne osebe, po obstoječem odloku le te tudi izstavljajo račune za grobnino. Izstavljanje računov je v 

aplikaciji avtomatizirano. Izstavljanje računov za vsako pravno osebo posebej, bi pomenilo dodaten strošek 

mesečnega najema aplikacije, kar letno pomeni 2.635,20 EUR. Da bi se temu lahko izognili, predlagamo, da 

bi izstavljala račune najemnikom grobov za plačilo grobnine za vseh deset krajevnih skupnosti Občina Cerkno. 

Iz tega naslova prejeta sredstva v občinski proračun v posameznem koledarskem letu pa bi iz občinskega 

proračuna razporedili na račune krajevnih skupnosti skladno s tem, za katero pokopališče je bila plačana 

grobnina. Tako bi krajevne skupnosti kot upravljalci pokopališč prejele prihodke od grobnin na svoje 

podračune. Prihranek pa bi bil v tem, da bi nam v tem primeru ponudnik modula za kataster pokopališč 

zaračunal samo en mesečni najem modula, to je Občini Cerkno. Namesto deset mesečnih najemnin na deset 



krajevnih skupnosti bi tako plačevali samo en najem modula (36,60 EUR z DDV/mesec) katastra pokopališč 

za Občino Cerkno. 

Zaradi navedenega predlagamo, da se v 32. člen Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno 

doda 5. odstavek, ki se glasi:   

»(5) Račune za letni najem groba (grobnino) izstavlja za vse krajevne skupnosti na območju Občine Cerkno 

občinska uprava Občine Cerkno. Prejeta sredstva v občinski proračun iz naslova grobnin v posameznem 

koledarskem letu se iz občinskega proračuna razporedijo na račun posamezne krajevne skupnosti skladno s 

tem, za katero pokopališče je bila plačana grobnina.« 

 
 
Pripravil: O. Lahajnar       Gašper Uršič l. r., župan 
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