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C E N I K 
POGREBNIH IN POKOPALIŠKIH STORITEV Z VELJAVNOSTJO OD 01.03.2020 

 
 
I. NAJEMNINA GROBNE POVRŠINE, LETNE DAJATVE, OBELEŽJA    
 
1. Najemnina grobne površine za 10 - letno obdobje  
 

  
Enota 

Cena v EUR 
brez DDV 

22% 
DDV 

Cena v EUR 
z DDV 

a) enojni grob 1,00 m širine kom 84,46 18,58 103,04 

b) dvojni grob 2,00 m širine kom 125,59 27,63 153,22 

c) grobnica kom 125,59 27,63 153,22 

d) grobišče 3,00 m širine kom 125,59 27,63 153,22 

e) grob z žaro 1,00 m širine kom 84,46 18,58 103,04 
  Opomba: Najemnina za 10-letno obdobje se zaračuna samo ob klasičnem pokopu 

 
 
2. Letne dajatve – redno vzdrževanje pokopaliških površin 
 

  
Enota 

Cena v EUR 
brez DDV 

22% 
DDV 

Cena v EUR 
z DDV 

a) enojni grob do 1,00 m širine kom 21,29 4,68 25,97 

b) dvojni grob 2,00 m širine kom 30,75 6,77 37,52 

c) grobnica kom 30,75 6,77 37,52 

d) grobišče do 3,00 m širine kom 30,75 6,77 37,52 

e) grob za žaro 1,00 m širine kom 21,29 4,68 25,97 

 
 
3. Pokop z raztrosom 
 

  
Enota 

Cena brez 
DDV v EUR 

22% 
DDV 

Cena v EUR 
z DDV 

Obeležje raztros – napisna plošča kom 69,61 15,31 84,92 

 
 
 
II. IZDAJA DOVOLJENJ ZA POSTAVITEV OBELEŽIJ 
    (spomenikov in izdelava skice - izvedbene) 
 

  
Enota 

Cena brez 
DDV v EUR 

22% 
DDV 

Cena v EUR 
z DDV 

Izdaja dovoljenj za postavitev obeležij kom 22,84   5,02 27,86 
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III. POGREBNE  STORITVE IN SPREMLJAJOČE STORITVE 
 
 

 Enota  

Cena  
v EUR 

brez DDV 

9,5% 
DDV 

Cena  
v EUR 
z DDV 

1. Zemeljska dela za grob odrasle osebe         

- izkop in zasutje groba za odrasle kom 170,60 16,21 186,81 

- izkop groba za odrasle s poglobitvijo in zasutje kom 198,68 18,87 217,55 

2. Zemeljska dela za otroški grob         

- izkop in zasutje otroškega groba do 10 let starosti 
  otroka 

kom 44,87 4,26 49,13 

- izkop otroškega groba s poglobitvijo in zasutjem kom 50,28 4,78 55,06 

3. Zemeljska dela za grob za žaro      

- izkop in zasutje žarnega groba kom 42,28 4,02 46,30 

4. Odpiranje in zapiranje grobov      

- odpiranje in zapiranje grobnic kom 28,39 2,70 31,09 

- odpiranje in zapiranje žarne niše kom 14,20 1,35 15,55 

5. Ekshumacija trupel – prekopi (dodatek izkopu,  
    zasutju groba) 

     

- ekshumacija do 10 let od pokopa ura 28,40 2,70 31,10 

- ekshumacija v dobi nad 10 let od pokopa ura 25,33 2,41 27,74 

6. Spravilo pokojnih      

- pobiranje ponesrečenca v razpadajočem stanju ura 41,90 3,98 45,88 

- pobiranje ponesrečenca v normalnem stanju ura 35,11 3,34 38,45 

- dezinfekcijski dodatek za enega delavca kom 18,57 1,76 20,33 

- uporaba, čiščenje in dezinfekcija transportne krste kom 28,40 2,70 31,10 

7. Pogrebne storitve      

- kompletiranje in priprava krste komplet kom 20,91 1,99 22,90 

- priprava materiala za žarni pokop kom 14,20 1,35 15,55 

- dvig in prenos pokojnika s kraja smrti - odrasla oseba kom 42,58 4,04 46,62 

- dvig in prenos pokojnika s kraja smrti - otrok  kom 35,48 3,37 38,85 

- dvig in prenos pokojnika s kraja smrti - ponesrečenec kom 46,61 4,43 51,04 

- preoblačenje umrlega   kom 14,20 1,35 15,55 

- preoblačenje ponesrečenca  kom 18,22 1,73 19,95 

- vložitev v krsto  kom 14,20 1,35 15,55 

- uporaba vozička za vence kom 10,15 0,96 11,11 

- uporaba mrliškega vozička in vozička za vence kom 20,28 1,93 22,21 

- pogrebno moštvo klasični pokop brez maše kom 160,96 15,29 176,25 

- pogrebno moštvo klasični pokop z mašo kom 217,11 20,63 237,74 

- pogrebno moštvo žarni pokop brez maše kom 131,37 12,48 143,85 

- pogrebno moštvo žarni pokop z mašo kom 178,79 16,98 195,77 

- pogrebno moštvo klasični pokop brez maše – dela prosti 
dnevi 

kom 182,22 17,31 199,53 

- pogrebno moštvo klasični pokop z mašo – dela prosti 
dnevi 

kom 249,04 23,66 272,70 

- pogrebno moštvo žarni pokop brez maše – dela prosti 
dnevi 

kom 152,67 14,50 167,17 

- pogrebno moštvo žarni pokop z mašo – dela prosti dnevi kom 210,70 20,02 230,72 
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8. Mrliška vežica       

- uporaba mrliške vežice  dan 74,33 7,06 81,39 

- osnovna dekoracija mrliške vežice  dan 9,46 0,90 10,36 

- čiščenje mrliške vežice  dan 14,20 1,35 15,55 

- zapiranje in odpiranje mrliške veže dan 14,20 1,35 15,55 

- uporaba avle mrliške vežice za izjemne primere  dan 17,45 1,66 19,11 

- ogrevanje mrliške vežice dan 17,62 1,67 19,29 

- uporaba hladilnika dan 7,26 0,69 7,95 

- ozvočenje pri poslovilni slovesnosti kom 17,32 1,65 18,97 

- organizacija pogrebne svečanosti          ura 14,20 1,35 15,55 

 - ostale storitve, ki niso zajete v ceniku, se obračunajo po 
dejansko porabljenem času (za delo, ki je bilo 
dogovorjeno oz. naročeno od  stranke - naročnika, npr. 
demontaža plošče, okvirja,...)   

ura      14,20    1,35 15,55 

9. Enkratna oskrba po pokopu         

- prva ureditev žarnega groba kom 14,20     1,35   15,55 

- prva ureditev groba kom   28,40 2,70           31,10 

10. Pokop z raztrosom         

- uporaba žare za raztros kom      20,62     1,96          22,58 

11. Cenik furgona         

- lokalni prevoz (do 20 km) kom      36,74 3,49          40,23 

- prevoz pokojnika (nad 20 km) km        0,94 0,09            1,03 

- dodatek za voznika in enega spremljevalca (pri prevozih 
nad 20 km) 

ura      14,20 1,35          15,55 

12. Intervencija izven rednega delovnega časa  ura      28,40 2,70          31,10 

 
 
Cene vseh del pogrebnih delavcev, ki se opravljajo ob dela prostih dnevih, se povišajo za 
50%. 
 
 
Cene pogrebnih in pokopaliških storitev so s 01.03.2020 usklajene z rastjo cen življenjskih 
potrebščin v letu 2018. Stopnja uskladitve je 1,4%.   
    
 
 
 
 
 
 
 
        
                         Direktor:                                                
                                                                            Mitja UDOVČ, dipl.inž.grad.                                                                                                                                                                  

                                                                                     
 


