
V objavo v Uradnem glasilu slovenskih občin je bil pomotoma dan drugačen sklep od 
originala, zato dajem 
 

POPRAVEK SKLEPA O CENAH ZA POKOPALIŠKO DEJAVNOST 
 

Na podlagi 14. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje pokopališke 
dejavnosti v Občini Duplek (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2008), je Občinski 
svet  Občine Duplek na svoji 7. redni seji dne 20. 5. 2015 sprejel  
 

SKLEP 
o cenah za pokopališko dejavnost v Občini Duplek za leto 2015 

 
1. člen 

 
Občinski svet občine Duplek daje soglasje k ceniku pokopaliških storitev v Občini 
Duplek za leto 2015. 
 

2. člen 
 

Cene koncesioniranih storitev v okviru pokopališke dejavnosti: 
 

KLASIČEN POGREB VKLJUČNO Z ZASUTJEM IN 
PRVO UREDITVIJO GROBA: 

CENA BREZ 
DDV 

CENA Z DDV 

- izkop in zasutje jame + zaščita sosednjih grobov   

- pogrebno moštvo / 6 oseb /   

- priprava vozičkov + mrliške veže   

- čiščenje mrliške veže/ delno /   

- organizacija pogreba   

- ozvočenje pogreba   

- prva ureditev groba (odvoz vencev, odvečne zemlje, 
oblikovanje gomile) 

  

SKUPAJ: 278,00 304,41 

ŽARNI POGREB VKLJUČNO S PRVO UREDITVIJO 
GROBA: 

  

- odpiranje in zapiranje žarne niše + delo po pogrebu   

- pogrebno moštvo / 4 osebe /   

- priprava vozičkov in mrliške veže   

- čiščenje mrliške veže /delno/   

- organizacija pogreba   

- ozvočenje pogreba   

- prva ureditev groba ( odvoz vencev )   

SKUPAJ: 194,00 212,43 

ANONIMNI POGREB:   

- odpiranje in zapiranje žarne niše   

- pogrebno moštvo /  3osebe /   

- priprava vozičkov in mrliške veže   

- čiščenje mrliške veže / delno /   

- organizacija pogreba   



- prva ureditev groba (odvoz vencev )   

SKUPAJ: 134,00 146,73 

   

POGREB V GROBNICO:   

- odpiranje in zapiranje grobnice   

- pogrebno moštvo / 6 oseb /   

- priprava vozičkov in mrliške veže   

- čiščenje mrliške veže / delno /   

- organizacija pogreba   

- prva ureditev grobnice (odvoz vencev )   

- ozvočenje   

SKUPAJ: 266,00 291,27 

 
 
 
DOPLAČILO ZA  POGREB Z MAŠO: 

  

 24,00 29,28 

   

   

DOPLAČILO ZA POGREB V NEDELJO 
ALI PRAZNIK: 

50,00 61,00 
 

   

 
 

3. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Z 
dnem objave tega sklepa preneha veljati sklep o cenah za pokopališko dejavnost v 
Občini Duplek za leto 2015 z dne 22. 4. 2015. 
 
 
 
          Občina Duplek, 
 
 
Št. 0323-8/2015-6                  Mitja Horvat, 
                  župan 
Dne: 8. 10. 2015       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


