
UREJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ IN ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM TER POGREBNE STORITVE

(Cene veljajo od 1.8.2015) 

1. POKOPALIŠKA DEJAVNOST

NAJEMNINA ENOTA CENA ZA ENOTO CENA Z DDV

žarni grob leto 10,60 € 12,93 €                      

enojni grob do 1,00 m leto 18,90 € 23,06 €                      

dvojni grob od 1,01 m do 2,00 m leto 31,50 € 38,43 €                      

dvojni grob nad 2,00 m in grobnice leto 52,50 € 64,05 €                      

Davek na dodano vrednost v cenah za enoto ni upoštevan.

2. POGREBNA DEJAVNOST

STROŠKI POGREBNE EKIPE ENOTA CENA ZA ENOTO CENA Z DDV

vodja pogreba pogrebnik 45,00 € 49,28 €                      

spremljevalec pri pogrebu pogrebnik 45,00 € 49,28 €                      

grobar pogrebnik 45,00 € 49,28 €                      

zastavonoša pogrebnik 45,00 € 49,28 €                      

STROŠKI PREVOZA ENOTA CENA ZA ENOTO CENA Z DDV

prevoz s pogrebnim vozilom do 10 km 42,00 € 45,99 €                      

prevoz s pogrebnim vozilom – dodatni km nad 10 km km 1,21 € 1,32 €                        

STROŠKI MRLIŠKE VEŽICE dan 68,00 € 74,46 €                      

DRUGI STROŠKI ENOTA CENA ZA ENOTO CENA Z DDV

urejanje dokumentacije - običajno pogreb 60,00 € 73,20 €                      

urejanje dokumentacije - zahtevno pogreb 90,00 € 109,80 €                    

urejanje dokumentacije – zelo zahtevno pogreb 120,00 € 146,40 €                    

ureditev pokojnika kos 81,00 € 88,70 €                      

ureditev pokojnika – klic 112 ali 113 kos 105,30 € 115,30 €                    

ureditev pokojnika – nalezljive bolezni kos 162,00 € 177,39 €                    

izkop in zasip grobne jame ter zaščita sosednjih grobov kos 160,00 € 175,20 €                    

izkop in zasip poglobljene grobne jame ter zaščita sosednjih grobov kos 199,50 € 218,45 €                    

izkop in zasip jame za žarno nišo ter zaščita sosednjih grobov kos 48,50 € 53,11 €                      

odkritje in pokritje obstoječe žarne niše kos 23,00 € 25,19 €                      

ureditev novega grobnega polja – klasični grob kos 29,57 € 32,38 €                      

ureditev novega grobnega polja – žarni grob kos 16,57 € 18,14 €                      

ureditev prostora za raztros kos 16,57 € 18,14 €                      

spremljevalec med prevozom ura 19,50 € 21,35 €                      

dvig pokojnika s kraja smrti do vozila (voznik + spremljevalec) kos 40,50 € 44,35 €                      

dodatek na dvig pokojnika s kraja smrti do vozila – klic 112 ali 113 (voznik 

+ spremljevalec) kos 30,38 € 33,27 €                      

uporaba terenske krste kos 19,50 € 21,35 €                      

uporaba gospodarskega dela objekta (umivalnica) pogreb 68,25 € 74,73 €                      

prenosno ozvočenje pogreb 20,00 € 24,40 €                      

soglasje za izvajanje kamnoseških in drugih dejavnosti na pokopališču kos 35,00 € 42,70 €                      

strokovni delavec ura 30,00 € 32,85 €                      

VK delavec ura 14,00 € 15,33 €                      

KV delavec ura 13,00 € 14,24 €                      



Namestitev in odstranitev spomenika in okvirja, ureditev nagrobne gomile, 

aranžiranje krste, vgraditev žarnih niš in odstranjevanje vencev se 

obračuna po režijskih urah KV delavca.

Storitve na domu (postavljanje par) se obračuna po režijskih urah VK 

delavca z 50 % dodatkom na naravo dela.

Za delo v grobnicah in spravilo posmrtnih ostankov se delo obračunava po 

režijskih urah KV delavca z 100% dodatkom na naravo dela.

Davek na dodano vrednost v cenah za enoto ni upoštevan.

Cene pod točko 6 so v skladu s ponudbo za podelitev koncesije za 

opravljanje gospodarske javne službe na področju urejanja in vzdrževanja 

pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih 

storitev na območju občine Kamnik z dne 27.03.2015, dodatnimi pojasnili 

ponudb z dne 20.05.2015 in ustno obravnavo z dne 10.06.2015 ter 

koncesijsko pogodbo za opravljanje javne službe na področju urejanja in 

vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter 

pogrebnih storitev na območju občine Kamnik št. 354-0045/2014-3/14 z 

dne 09.07.2015 in veljajo od 01.08.2015 dalje.


