POVPRAŠEVANJE
Višina stroškov osnovnega pogreba
Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki je prosila za informacijo o višini stroškov osnovnega pogreba, ki ga v skladu z
Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti mora poravnati občina v primeru, če naročnika pogreba ni.
Prosili smo za podatke (stroške) glede na vrsto pokopa:
1. Osnovni pogreb z žaro: _____
2. Osnovni pogreb s krsto: _____
3. Osnovni pogreb z raztrosom pepela: _____
*Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo (niso pa vključeni stroški:
24-urne dežurne službe, prevoza na upepelitev, upepelitve in prevoza iz upepeljevalnice k izvajalcu pogrebne dejavnosti ali v mrliško vežico)
ODGOVORI OBČIN:
št.

Osnovni pogreb z žaro (eur):

1

cca 950,00

2

955,12 €

Osnovni pogreb s

Osnovni pogreb z raztrosom

krsto (eur):

pepela (eur):

cca 1150,00

cca 450,00
nimamo mesta za raztros

Opomba

3

Občina se v primerih, ko ni naročnika pogreba dogovori
s pogrebno službo t.j JP Komunala x, d.o.o. za
organizacijo osnovnega pogreba, katerega cena ne sme
preseči

skupnega

zneska

višine

pogrebnine

in

posmrtnine, in sicer neglede na vrsto pokopa. V to ceno
so všteti vsi osnovni stroški socialnega pogreba,
vključno s prevozom na upepelitev (v primeru raztrosa
oz. žarnega pokopa) in prevoza iz upepeljevalnice k
izvajalcu pogrebne dejavnosti oziroma v mrliško vežico.

4

785,50 €

785,50 €

600,00 €

cene brez DDV

5

950,00 €

990,00 €

cena skoraj enaka, kot osnovni

cene z DDV

pogreb z žaro
6

483,29 €

769,38 €

409,00 €

7

Občina poravna plačilo osnovnega pogreba po Zakonu
o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št.
62/2016), od 1. 8. 2019, v višini do 1.206,54 EUR. V
primeru, da je šlo za občinski socialni pogreb je bila do
sedaj samo možnost žare. V letu 2019 pa je bil urejen
tudi poseben prostor za raztros pepela na pokopališču
Laško.

8

KS: 553,77 - 673,11

KS: 730,06 - 875,68

KS: /

Pogrebno podjetje: 822,55

Pogrebno podjetje:

Pogrebno podjetje: 759,18

892,55
9

963,51 €

Žarni pogreb, ki vključuje tudi krsto – stroški skupaj

10

Višina stroškov pogreba se plačuje v skladu s 16.
členom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.
Trenutna višina pogrebnine je od 1.8.2019, 804,36 EUR
in posmrtnine 402,18 EUR. Torej občina lahko plača
ceno pogreba v skupni višini 1.206,54 EUR. Določilo
tega zakona morajo upoštevati izvajalci pogrebnih
storitev.

11

790,00 €

620,00 €

670,00 €

12

1.176,00 €

1.176,00 €

803,00 €

13

V občini v primerih, ko smo zakonsko dolžni
organizirati in plačati pogreb našega občana, le-tega
organiziramo kot osnovni pogreb z raztrosom pepela v
višini pogrebnine, ki se izplačuje pri centru za socialno
delo. Ta znesek znaša trenutno 804,36 EUR.

14

986,07 €

919,05 €

802,00 €

15

640,61 €

785,49 €

505,43 €

V ceno niso zajeti stroški prevozov, vežice in režijskih
ur.
Cene so brez DDV.
Po tolmačenju zbornice (Standardi in normativi za
osnovni pogreb) so cene pri pogrebu z žaro in
raztrosom pepela brez stroška upepelitve, ki jih je
izvajalcu treba dodatno priznati (v osnovni pogreb ta
del ni vključen).

16

425,09 €

561,19 €

285,05 €

V postopku sprejemanja je Odlok o pokopališkem redu
v občini, ki predvideva kot osnovni pogreb raztros
pepela iz žare na pokopališču.

16

Okvirni strošek žarnega pokopa Okvirni

strošek Okvirni

strošek

raztrosa

z Skladno z 12. členom ZPPDej je Gospodarska zbornica

z upoštevanjem, da je pokojnik klasičnega pokopa z upoštevanjem, da je pokojnik umrl Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v
umrl v občini je cca 1.246,11 eur upoštevanjem, da je v občini je cca 1.070,00 eur z soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo
z ddv. Pri tem je potrebno pokojnik umrl v občini ddv.

Pri

tem

je

potrebno določila podrobnejše osnovne standarde in normative

upoštevati, da strošek kremacije je cca 1.193,17 eur z upoštevati, da strošek kremacije ni za osnovni pogreb, ki vključujejo najmanj: žaro
ni

vedno

enak

in

variira ddv.

vedno enak in variira povprečno za oziroma krsto ustreznih dimenzij z oblogo ter

povprečno za cca 30 eur, lahko Cena pogreba s krsto se cca
tudi več.
Cena

žarnega

spremeni,

če

pokopa
je

30

lahko

tudi

več. spremljajočo opremo za pokojnika, nagrobno obeležje,

Cena raztrosa se spremeni, če je spremstvo v prevozu pokojnika, pripravo pokojnika,

se pokojnik preminil

pokojnik preminil izven občine in pripravo grobne jame ustreznih dimenzij z zasutjem,

pokojnik izven občine in sicer na sicer

preminil izven občine in sicer na ceno vpliva:
ceno vpliva:

eur,

spremeni, če je

na

ceno

vpliva: pogrebno moštvo ter minimalno pogrebno svečanost.

- cena izvajalca 24-urne dežurne

- cena izvajalca 24-urne službe, ki ni vedno isti oz. enak,

- cena izvajalca 24-urne dežurne dežurne službe, ki ni - prevzem pokojnika s strani drugih
službe, ki ni vedno isti oz. enak, vedno isti oz. enak, izvajalcev 24 - urne dežurne službe
- prevzem pokojnika s strani - prevzem pokojnika s ter prevoz, odvisno od lokacije, kjer
drugih

izvajalcev

24-urne strani

dežurne

službe

prevoz, izvajalcev

ter

odvisno od lokacije, kjer strošek dežurne
prevoza lahko zelo naraste.

prevoz,

drugih strošek prevoza lahko zelo naraste.
24-urne
službe

ter

odvisno

od

lokacije, kjer strošek
prevoza

lahko

zelo

naraste.
17

507,23 €

957,65 €

500,81 €

18

405,00 €

606,00 €

v naši občini tega še zaenkrat

Naj dodam, da v primeru ko pokojni nima svojca (ni

nimamo

naročnika pogreba) mora občina poravnati vse stroške,
ki nastanejo iz naslova pogreba, torej tudi prevoz na
upepelitev, upepelitev, prevoz v mrliško vežico
oziroma do pokopališča, žaro,… saj drugače izvajalec
pogrebnih storitev pogreba ne želi opraviti. Ob tem pa
še CSD ne pokrije del stroškov pogreba, saj pokrijejo
del pogrebnih stroškov samo takrat ko svojec
pokojnega oziroma naročnik pogreba prejema denarno
socialno pomoč.
V tem primeru pa je strošek pogreba:
Osnovni pogreb z žaro: 1.600,00 EUR
Osnovni pogreb s krsto: 1.700,00 EUR

Datum: 13.2.2020
Številka: 037-03/2020-01

