
Na podlagi 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja KSP Litija d.o.o. (Uradni list RS, št. 

139/06) je Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v KSP Litija d.o.o. na seji dne 

7.4.2011 sprejel: 

 

CENIK POGREBNIH STORITEV 
 

s tem cenikom se določajo cene storitev pogrebne dejavnosti, ki jih izvaja Javno podjetje 

Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. 

 

Cene storitev se obračunavajo po naslednjih postavkah 

 
Šifra Naziv storitve EM CENE brez DDV 

GIP302 Izkop in zasip poglobljene jame kpl 198,00 € 

GIP301 Izkop in zasip standardne jame kpl 155,00 € 

GIP303 Izkop in zasip žarne jame 2 kpl 32,00 € 

GIP304 Izkop in zasip žarne jame 4 kpl 57,00 € 

GIP306 Odstranitev starega okvirja kpl 20,00 € 

GIP310 Kompletiranje krste kpl 16,00 € 

GIP360 Najem mrliške vežice 1 dan dan 45,00 € 

GIP361 Najem prostora za svojce dan 32,00 € 

GIP352 Najem mrliškega odra dan 26,00 € 

GIP314 Najem ozvočenja kpl 26,00 € 

GIP354 Najem pokop. voziček notranji kpl 8,00 € 

GIP355 Najem pokop. voziček zunaj kpl 13,00 € 

GIP353 Najem vozička za vence kpl 10,00 € 

GIP351 Najem zastave - prapora kpl 10,00 € 

GIP313 Nošenje zastave/prapora ura 32,00 € 

GIP325 Organizacija pogreba kpl 42,00 € 

GIP320 Pogrebno moštvo-klasični pokop kpl 160,00 € 

GIP321 Pogrebno moštvo-žarni pokop kpl 107,00 € 

GIP311 Položitev pokojnika v krsto kpl 17,00 € 

GIP312 Preoblačenje in položitev pokoj kpl 40,00 € 

GIP332 Prevoz - pogrebno vozilo čaka. ura 15,00 € 

GIP333 Prevoz s pogrebnim vozilom km 1,20 € 

GIP334 Režijska ura ura 16,00 € 

GIP329 Spremstvo ura 10,70 € 

GIP305 Ureditev groba - enkratna (po pokopu) kpl 56,00 € 

GIP330 Šofer ura 16,00 € 



  Zavarovanje sosednjih grobov zaradi izkopa - klasični izkop kpl 60,00 € 

  Zavarovanje sosednjih grobov zaradi izkopa - žarni grob kpl 20,00 € 

  Dekoracija pokopnega mesta (pred pokopom) kpl 42,00 € 

  Čiščenje poslovilnega objekta po končani uporabi kpl 36,00 € 

        

 DODATKI ZA ZAHTEVNEJŠE STORITVE:     

  Izvajanje storitev v dela prostih dneh (sobota, nedelje, 

prazniki) % 50,00% 

  Izvajanje storitev v nočnem času (18,00 - 7,00) % 80,00% 

  Zahtevno delo s pokojnikom (v primeru nasilne smrti, 

nalezljive bolezni, ponesrečenci) % 80,00% 

 

GIP363 Cestnina kpl  - po dejanskih 

stoških 

GIP362 Objava osmrtnice kos  - po ceniku 

zunanjega izvajalca 

GIP327 Manipulativni stroški kpl   - na znesek storitev 

zunanjih izvajal.15% 

GIP328 Povračilo pogrebnine od ZZZS kpl  - povračilo za 

upravičence v višini 

507,12 EUR 

Na storitve se obračuna DDV po ustrezni stopnji: za storitve izvedbe pogrebne slovesnosti velja 8,5% stopnja DD. 

 

Ta cenik prične veljati 01.05.2011. S tem dnem prenehajo veljati dosedanji ceniki storitev 

pogrebnih dejavnosti, ki jih izvaja KSP Litija d.o.o.. 

 

 

Litija 7.4.2011 

 
Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic 

v KSP Litija d.o.o., ki ga zastopa 
Franci Rokavec, župan Občine Litija 

 


