
storitev faktor 
 

cena brez 
ddv/eur 

cena z  
ddv (22 
%)/eur 

 

grobnina za enojni grob 1 24,2397 29,5725 

grobnina za otroški grob 0,8 19,3918 23,6580 

grobnina za žarni grob 1 24,2397 29,5725 

grobnina za žarno nišo (v steni) 0,6 14,5439 17,7436 

grobnina za dvojni grob 1,5 *28,5109 34,7833 

grobnina za povečan grobni prostor 1,7 41,2075 50,2732 

grobnina za vrstni grob 1 24,2397 29,5725 

grobnina za grobnice 2,5 *30,6536 37,3974 

grobnina za prostor za anonimni pokop 1 24,2397 29,5725 

grobnina za prostor za raztros pepela 1 24,2397 29,5725 

grobnina za prostor za napisno ploščo 0,4 9,6959 11,8290 

grobnina za rezervacijo groba 1,4 33,9356 41,4015 

izdaja soglasja za poseg na območju pokopališča 
(postavitev, odstranitev, popravilo spomenika in drugih 
nagrobnih obeležij) 

 23,11 28,19 

 
Grobnina za grob se plačuje letno, lahko pa se plača tudi za več let naprej, vendar največ za 10 let.   
Grobnini za prostor za raztros pepela in prostor za anonimni pokop se plačata v enkratnem znesku 
ob prijavi pokopa. 
Grobnina za prostor za napisno ploščo se plača ob sklenitvi najemne pogodbe za obdobje desetih 
let. 
 

najem pokopaliških objektov in naprav cena brez 
ddv/eur 

cena z 
ddv (9,5 %)/eur  

JAVNA  INFRASTRUKTURA-uporaba poslovilnega objekta 62,38 68,31 

najem mrliške vežice/na dan                      
(stroški elektrike, uporaba kuhinje, sanitarij, čiščenje) 

36,17 39,61 

najem mrliškega vozička, vozička za vence, svečnikov, 
mrtvaškega odra/dan 

6,22 6,81 

najem ozvočenja/pogreb 5,76 6,31 

 
storitve cena brez  

ddv/eur 
cena z  

ddv (9,5 %)/eur  

izkop klasičnega groba  101,89 111,57 

zasip klasičnega groba 33,96 37,19 

izkop klasičnega groba s poglobljeno jamo 122,77 134,43 

zasip klasičnega groba  s poglobljeno jam  40,92 44,81 

izkop otroškega groba 50,84 55,67 

zasip otroškega groba 20,46 22,40 

izkop žarnega groba 39,26 42,99 

zasip žarnega groba 13,08 14,32 

Vgradnja žarne niše 32,22 35,28 

zavarovanje sosednjih grobov zaradi izkopa 
- žarni grob 
- klasični grob 

 
8,06 
8,06 

 
8,83 
8,83 

odpiranje in zapiranje groba  32,79 35,91 

priprava mesta za raztros pepela 16,11 17,64 



prva ureditev groba 
- žarni grob 
- klasični grob 

 
27,85 
55,57 

 
30,50 
60,85 

prekop posmrtnih ostankov  
(izkop, prekop, zasip, uporaba zaščitnih sredstev, dezinfekcijskih 
sredstev, …) 
pokop do 10 let  
pokop nad 10 let  

 
 
 

490,15 
367,07 

 
 
 

536,71 
401,94 

dodatek za delo izven rednega delovnega časa       + 50 % 
dodatek za delo na nedeljo, praznike                      + 100 % 

  

prevoz in prenos krste iz mrliške vežice do mesta pokopa s 
položitvijo v grob na pokopališčih Turje, Gore, Podkraj, Draga 

167,37 183,27 

prevoz in prenos žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s 
položitvijo v grob na pokopališčih Turje, Gore, Podkraj, Draga 

114,96 125,88 

prenos krste iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v 
grob na pokopališču Dol  

104,72 
 

114,67 

prenos žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v 
grob na pokopališču Dol  
ali z raztrosom pepela na pokopališču Dol  

 
52,31 
68,42 

 
57,28 
74,92 

 
Opis storitve ME Cena 

brez 
DDV/eur 

Cena z 
DDV 
(9.5%)/eur 

Prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24 urna dežurna služba       

Prevoz pokojnika s spremljevalcem (lokalno) pokojnik 62,64 68,59 

Prevoz pokojnika s spremljevalcem (Ljubljana) pokojnik 71,25 78,02 

Prevoz pokojnika s spremljevalcem (Trbovlje) pokojnik     

Prevoz pokojnika s spremljevalcem izven Hrastnika km 0,53 0,58 

        

Priprava pokojnika (vsa potrebna dela pred upepelitvijo)       

Urejanje pokojnika z oblačenjem pokojnik 69,74 76,37 

Urejanje pokojnika brez oblačenja pokojnik 34,86 38,17 

        

Upepelitev pokojnika, prevzem žare, prevoz žare       

Upepelitev pokojnika po ceniku Žale Lj (prefakturiranje) pokojnik     

Prevzem žare v Lj (0,5 ure pok. Delavca) pokojnik 8,06 8,83 

Prijava kremacije v LJ (1,0 ura pok. Delavca) pokojnik 16,11 17,64 

Prevoz žare iz Lj pokojnik 71,25 78,02 

        

Prijava in izvedba pogreba (prijava pokopa, pogrebne 
slovesnost, pokop) 

      

Organizacija pogreba pokojnik 20,17 22,09 

        

Ostale storitve       

Žara za raztros pepela - uporabnina kos 10 10,95 

Predvajanje glasbe (0,5 ure pok.delavca) pokojnik 8,06 8,83 

Objava osmrtnic (1,5 ure pok.delavca) pokojnik 24,16 26,46 

Objava zahvale (0,5 ure pok. delavca) pokojnik 8,06 8,83 

Ležarina za žaro dan 2,5 2,73 



Uporaba transportne krste kos 46,11 50,49 

Režijska ura pokopališkega delavca ura 16,11 17,64 

24-urna dežurna služba drugih izvajalcev javne službe 
(prefakturiranje) 

pokojnik     

Manipulativni stroški na storitve upepelitve in 24-urne 
dežurne službe drugih izvajalcev 

pokojnik   5% 

        

Dobava in montaža nagrobnega okvirja     DDV - 22% 

Izdelava nagrobnega okvirja in montaža - žarni grob kos 130 158,6 

Izdelava nagrobnega okvirja - enojni grob (1,3 žarnega 
groba) 

kos 169 206,18 

Izdelava nagrobnega okvirja - dvojni grob (1,5 žarnega 
groba) 

kos 195 237,9 

 

 


