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EUR z DDV

9,50%

prijava pokopa 1 kos 29,80 29,80 32,63

krsta za upepelitev 1 kos 82,60 82,60 90,45

priprava pokojnika in delo s pokojnikom 1 kos 80,00 80,00 87,60

vreča za pokojnika 1 kos 13,30 13,30 14,56

osnovna žara (bakrena) 1 kos 90,51 90,51 99,11

izkop jame za žarno nišo 1 kos 120,00 120,00 131,40

začasno nagrobno obeležje (križ z zarezami) 1 kos 33,74 33,74 36,95

vodja pogreba 1 kos 40,00 40,00 43,80

pogrebno moštvo 2 os 35,00 70,00 76,65

minimalna pogrebna svečanost 1 kos 29,80 29,80 32,63

SKUPAJ OSNOVNI POGREB Z ŽARO EUR 589,75 645,78

Vrednost osnovnega pogreba se uporablja od 1.3.2022 dalje. 

Direktor:

Božidar RESNIK, univ.dipl.inž.str.

OPOMBA - Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) določa:

Logatec, 15.2.2022
Št. dokumenta: 423-03/2022

CENA OSNOVNEGA POGREBA Z ŽARO

STORITEV št. EM EUR/kos EUR

16. člen: Plačilo osnovnega pogreba ne sme presegati višine posebne oblike izredne denarne socialne 

pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po 

smrti družinskega člana, kot ju določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Izvajalec pogrebne 

dejavnosti mora zagotavljati minimalni pogreb v skladu s prejšnjim stavkom.

Del pogrebne dejavnosti, ki jo osnovni pogreb ne vključuje, obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, 

ki je obvezna občinska gospodarska javna služba in obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih 

prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov 

oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z 

uporabo le-teh, če ta zakon ne določa drugače (8. člen ZPPDej). 

Posebej se zaračunajo še stroški prevoza, upepelitve in druge storitve, ki jih ne 

vključujejo standardi in normativi za osnovni pogreb.

12. člen: Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in 

pokop, vključno s pogrebno opremo.
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EUR z DDV

9,50%

prijava pokopa 1 kos 29,80 29,80 32,63

krsta za pokop 1 kos 269,75 269,75 295,38

vreča za pokojnika s trakovi 1 kos 13,30 13,30 14,56

priprava pokojnika in delo s pokojnikom 1 kos 80,00 80,00 87,60

izkop jame za krsto 1 kos 240,00 240,00 262,80

začasno nagrobno obeležje (križ z zarezami) 1 kos 33,74 33,74 36,95

vodja pogreba 1 kos 40,00 40,00 43,80

pogrebno moštvo 5 os 35,00 175,00 191,63

minimalna pogrebna svečanost 1 kos 29,80 29,80 32,63

SKUPAJ OSNOVNI POGREB S KRSTO 911,39 997,97

Vrednost osnovnega pogreba se uporablja od 1.3.2022 dalje. 

Direktor:

Božidar RESNIK, univ.dipl.inž.str.

OPOMBA - Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) določa:

Logatec, 15.2.2022
Št. dokumenta: 423-03/2022

CENA OSNOVNEGA POGREBA S KRSTO

STORITEV št. EM EUR/kos EUR

12. člen: Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in 

pokop, vključno s pogrebno opremo.

16. člen: Plačilo osnovnega pogreba ne sme presegati višine posebne oblike izredne denarne socialne 

pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po 

smrti družinskega člana, kot ju določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Izvajalec pogrebne 

dejavnosti mora zagotavljati minimalni pogreb v skladu s prejšnjim stavkom.

Del pogrebne dejavnosti, ki jo osnovni pogreb ne vključuje, obsega zagotavljanje 24-urne dežurne 

službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba in obsega vsak prevoz od kraja smrti do 

hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema 

organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, 

vključno z uporabo le-teh, če ta zakon ne določa drugače (8. člen ZPPDej). 

Posebej se zaračunajo še stroški prevoza in druge storitve, ki jih ne vključujejo 

standardi in normativi za osnovni pogreb.



tel.: 01/750-81-10, fax: 01/750-81-11
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EUR z DDV

9,50%

prijava pokopa 1 kos 29,80 29,80 32,63

priprava pokojnika in delo s pokojnikom 1 kos 80,00 80,00 87,60

krsta za upepelitev 1 kos 82,60 82,60 90,45

vreča za pokojnika 1 kos 13,30 13,30 14,56

žara za raztros pepela 1 kos 35,00 35,00 38,33

vodja pogreba 1 kos 40,00 40,00 43,80

pogrebno moštvo 2 os 35,00 70,00 76,65

minimalna pogrebna svečanost 1 kos 29,80 29,80 32,63

SKUPAJ OSNOVNI POGREB Z RAZTROSOM PEPELA 380,50 416,74

Vrednost osnovnega pogreba se uporablja od 1.3.2022 dalje. 

Direktor:

Božidar RESNIK, univ.dipl.inž.str.

OPOMBA - Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) določa:

12. člen: Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in 

pokop, vključno s pogrebno opremo.

16. člen: Plačilo osnovnega pogreba ne sme presegati višine posebne oblike izredne denarne socialne 

pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po 

smrti družinskega člana, kot ju določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Izvajalec pogrebne 

dejavnosti mora zagotavljati minimalni pogreb v skladu s prejšnjim stavkom.

Del pogrebne dejavnosti, ki jo osnovni pogreb ne vključuje, obsega zagotavljanje 24-urne dežurne 

službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba in obsega vsak prevoz od kraja smrti do 

hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema 

organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, 

vključno z uporabo le-teh, če ta zakon ne določa drugače (8. člen ZPPDej). 

Logatec, 15.2.2022
Št. dokumenta: 423-03/2022

Posebej se zaračunajo še stroški prevoza, upepelitve in druge storitve, ki jih ne 

vključujejo standardi in normativi za osnovni pogreb.

CENA OSNOVNEGA POGREBA Z RAZTROSOM PEPELA

STORITEV št. EM EUR/kos EUR


