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Zadeva: OBRAVNAVA IN POTRDITEV CEN STORITEV JAVNE POGREBNE 24-URNE 
DEŽURNE SLUŽBE  
 
Namen: Sprejem cenika javne pogrebne 24-urne dežurne službe  
 
Pravna podlaga: 63. člen Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 18. člen 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06), 3. člena Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18) in 9. člen Odloka o 
pokopališkem redu v občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 10/18) 
 
Predlagatelj: Peter Ložar, župan 
 
Poročevalca: Peter Ložar, župan 
          Marko Fatur, direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d. o. o., Domžale 

          
 
Finančne posledice: Sprejem predlaganega sklepa ne predstavlja finančnih posledic za proračun Občine Trzin.  
 
 
Obrazložitev predloga: 
Novi Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS št. 62/16, v nadaljevanju ZPPDej) je začel 
veljati dne 15. 10. 2016. Skladno z zakonom je Občina Trzin sprejela Odlok o pokopališkem redu v občini Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 10/18 z dne 6. 7. 2018). 
Z ZPPDej se je izvedla celovita prenova sistemske ureditve pogrebne in pokopališke dejavnosti iz leta 1984; 
ureditev 24-urne dežurne službe se je določila kot občinska obvezna gospodarska javna služba in ureditev 
pokopališke dejavnosti kot občinska javna služba. Ostale pogrebne dejavnosti so se prepustile trgu, pri čemer naj 
bi se poenotili pogoji za njihovo izvajanje in upoštevala evropska Direktiva o storitvah na notranjem trgu. Z 
zakonom naj bi se zagotovil nadzor nad skladnostjo predpisov občin in njihovega izvajanja ter nadzor nad 
izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti. 
Na podlagi ZPPDej je dne 5. 8. 2017 stopil v veljavo Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za 
izvajanje pogrebne dejavnosti (Uradni list RS, št. 42/17) in dne 27. 1. 2018 je stopila v veljavo Uredba o 
metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18). 
Na podlagi ZPPDej, obeh podzakonskih aktov ter Odloka o pokopališkem redu v občini Trzin je bila oblikovana 
cena 24-urne dežurne službe.  
24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki obsega zagotavljanje prevzema in 
prevoza pokojnika 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. Ovrednotenje storitev 24-urne dežurne službe je oblikovano na 
podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe.  
Skladno z veljavno zakonodajo je bil za storitev 24-urne dežurne pogrebne službe za leto 2019 izdelan elaborat z 
namenom oblikovanja predračunske cene izvajanja, ki se predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu. 
V tem elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne 
dežurne pogrebne službe za območje občin Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin, enotno za celotno območje, 
skladno z metodologijo, ki jo predpisuje uredba. Pri tem je potrebno opozoriti, da je glavno načelo uredbe 
»povzročitelj plača«, kar pomeni zaračunavanje polne stroškovne cene uporabnikom storitev. Elaborat je priloga 
gradiva. 
V spodnji tabeli in diagramu so poleg predlagane cene 24-urne dežurne službe v občinah Domžale, Mengeš, 
Moravče in Trzin navedene sprejete in objavljene cene te storitve v drugih slovenskih občinah. 



 
 

Občina Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV 

Metlika 270,32 296,00 

Žirovnica 250,28 274,06 

Idrija 234,77 257,07 

Litija 217,04 237,66 

Kranj 197,40 216,15 

Ljubljana 191,91 210,14 

Domžale 189,00 206,96 

TRZIN 189,00 206,96 

Mengeš 189,00 206,96 

Moravče 189,00 206,96 

Izola 167,39 183,29 

Radlje ob Dravi 164,63 180,27 

Dravograd 149,98 164,23 

Tabela 1: Cena storitev 24-urne dežurne službe po občinah 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V spodnji tabeli in diagramu so navedene sprejete in objavljene cene grobnin po Sloveniji. 
 

Občina 
Grobnina za žarni grob - 
v EUR brez DDV 

Grobnina za enojni grob - v 
EUR brez DDV 

Ptuj   40,80 40,80 

Vrhnika 26,73 40,10 

Ljubljana  18,69 31,15 

Novo mesto 17,94 29,50 

Sevnica 28,84 28,84 

Grosuplje 17,18 28,19 

Litija  13,87 28,09 

Metlika 20,31 27,93 

Izola 10,44 27,02 

Škofja Loka 15,13 23,69 

Velenje 15,94 23,51 

Maribor 16,92 22,69 

Jesenice 22,35 22,35 

Kranj 19,67 22,13 

Hrastnik 22,95 22,05 

Slovenj Gradec 21,73 21,73 

Koper 14,73 21,14 

Domžale 14,00 21,00 

Moravče 14,00 21,00 

Mengeš 14,00 21,00 

Kamnik 10,60 18,90 

Postojna  14,61 18,78 

Murska Sobota 12,48 18,48 

Celje  10,65 18,04 

Nova Gorica 28,00 17,00 

Miren- Kostanjevica 28,00 17,00 

Brezovica  16,14 16,14 

Tabela 2: Cena grobnin po posameznih občinah v Sloveniji 
 



 

 

 
Priloga: 

- Elaborat o oblikovanju cen storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v občinah Domžale, Mengeš, 
Trzin in Moravče, izdelal Prodnik, d. o. o., Domžale, februar 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. Uradni list RS, št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18), 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 18. 
člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06), 3. člena Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18) in 9. člena Odloka o 
pokopališkem redu v občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 10/18), na 5. redni seji dne 27. 3. 2019 sprejel 
naslednji 
 

SKLEP 
o potrditvi cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe 

 
Občinski svet Občine Trzin potrjuje cene (navedena brez davka na dodano vrednost) za izvajanje obvezne 
občinske gospodarske javne službe: 
 
1. Občinski svet Občine Trzin potrjuje ceno za izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe v višini 189,00 

EUR. 
 

2. Navedena cena za izvajanje 24-urne dežurne službe stopi v veljavo dne 1. 4. 2019.          
                                                                                            
3. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku OT in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku OT.   
 
 
Številka: 5-4/2019                   ŽUPAN 
Datum: 27. 3. 2019              Peter LOŽAR, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


