Številka: 900-17/15-3
Datum: 20.08.2015
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

ODREDBA O OSNOVNIH STANDARDIH POGREBNIH IN
POKOPALIŠKIH STORITEV TER DOLOČITVI CEN V OBČINI
MENGEŠ

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč /ZPPDUP/ (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS,
št. 26/90 in 2/04 – ZZdrI-A), Odlok o gospodarskih javnih
službah v Občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
5/95, 1/00, 5/01 in 3/13), Odlok o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališča (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št._____) in 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALCA:

Franc Jerič, župan, Marko Fatur, direktor JKP Prodnik

FINANČNE POSLEDICE:

Ni neposrednih finančnih posledic za proračun Občine Mengeš.

OBRAZLOŽITEV:
Istočasno s sprejetjem Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališča je potrebno
določiti tudi osnovne standarde pogrebnih in pokopaliških storitev ter določiti cene teh storitev za območje
občine Mengeš. Ta standard in cene določa ta odredba, ki obsega cene in standard za osnovne pogrebne
storitve (s krsto, žaro in raztrosom pepela), ceno intervencije ob smrti na poziv ter ceno najema mrliških vežic
v občini Mengeš. Cene mora po odloku določiti občinski svet, pokriti pa morajo osnovne stroške storitev in
morajo biti tržno primerljive. Poudariti velja, da se cena za najem mrliške vežice ne spreminja (cena je sedaj
tudi enaka za vse uporabnike ne glede na prebivališče), poveča pa se najemnina za grobove in cena za izdajo
soglasja k spomeniku. Dodatne storitve pokopaliških in pogrebnih dejavnosti, poleg teh standardnih, se
obračunavajo po ceniku izvajalca pogrebnih in pokopaliških storitev in niso predmet izvajanja obvezne
gospodarske javne službe.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Mengeš sprejme Odredbo o osnovnih standardih pogrebnih in pokopaliških
storitev ter določitvi cen v občini Mengeš.
Franc JERIČ
ŽUPAN
Pregledali: Franc Jerič, župan, Marija Kos, direktorica občinske uprave, Urban Kolar, občinska uprava.

Predlog odredbe
Na podlagi 6. in 20. člen Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališča (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št._____) ter 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji ____. seji dne ___________ sprejel
ODREDBO O OSNOVNIH STANDARDIH POGREBNIH IN POKOPALIŠKIH STORITEV TER DOLOČITVI
CEN V OBČINI MENGEŠ
1. člen
S to odredbo se določajo cena in standard za osnovne pogrebne storitve, cena intervencije ob smrti na poziv,
cena najema mrliške vežice in cene pokopaliških storitev, pristojbin in najemnin za najem grobov. Vse cene so
navedene brez pripadajočega davka na dodano vrednost.
2. člen
Prevzem in prevoz pokojnika s kraja smrti se v okviru osnovnega pokopa izvaja od ponedeljka do petka od
07.00 do 19.00 ure ter v soboto od 07.00 do 15.00 ure.
Izven časa iz prvega odstavka tega člena, v nočnem času, ob praznikih ter med dela prostimi dnevi je
prevzem in prevoz pokojnika s kraja smrti predmet posebnega dogovora.
Cena prevzema pokojnika izven časa iz prvega odstavka je za 30% višja od cene določene za pripravo
pokojnika in prevoz iz 2. točke 3.,4. in 5. člena te odredbe.
Cena prevzema pokojnika v nočnem času med 22.00 in 06.00 uro, nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih
pa je za 50 % višja od cene določene za pripravo pokojnika in prevoz iz 2. točke 3.,4. in 5. člena te odredbe.
Osnovni pokop se izvaja od ponedeljka do sobote:
- od 1. aprila do 30. septembra od 10.00 do 19.00 ure
- od 1. oktobra do 31. marca od 10.00 do 16.00 ure.
Izven tega termina se pogrebi izvajajo po dogovoru z izvajalcem in ceni, ki je za 30 % višja od določene
skupne cene iz 3., 4. in 5. člena te odredbe.
3. člen
Osnovni klasični pokop s krsto obsega naslednjo opremo in storitve:
skupna cena = 589,94 €
1. Oprema:
a. krsta: tip 332 oz. ustrezna osnovna krsta za klasičen pokop
• osnovni material: iverica, masivni les (smreka, topol in podobno), furnir
• barve in laki
• lepilo
• ročaji: les, plastika, kovina ali drugi materiali
• dimenzija krste: dolžina največ do 2,10 m, širina največ do 0,70 m, višina največ do 0,70 m.
b. higienska vreča v katero se položi pokojnika in se jo hermetično zapre:
• material iz polietilena ali naravno razgradljivih snovi

157,21 €

2. Priprava pokojnika in prevoz

137,93 €

a. Delo s pokojnikom:
• dvig in prenos pokojnika z mesta smrti, položitev v krsto in prenos do vozila
b. Urejanje dokumentov – priprava dokumentov za prijavo smrti, dovoljenje za pokop, naročilo pogreba
c. Prevoz pokojnika na območju občine Mengeš:
• vozilo furgon z atestom, prirejeno samo za prevoz krst
• zastrta okna ali matirana stekla
• oznaka prevoznika na vratih kabine voznika
• spremstvo: voznik in dva spremljevalca
3. Priprava groba in pokop

294,80 €

a. pogrebna svečanost:
• pogrebno moštvo (3 pogrebci)
• uporaba vozička za krsto
b. pokop:
• priprava zabojnika za zemljo
• izkop grobne jame povprečne dimenzije: dolžina 2,20 m, širina 0,90 m in globina 1,80 m
• spust krste v grob
• zasip grobne jame
• zaščita sosednjih grobov
4. člen
Osnovni žarni pokop obsega naslednjo opremo in storitve:
skupna cena = 434,51 €
1. Oprema:

142,91 €

a. krsta: tip 336 oz. ustrezna osnovna krsta za upepelitev
• osnovni material: les druge kategorije
• barve in laki na vodni podlagi
• lepilo
• brez ročajev
b. higienska vreča v katero se položi pokojnika in se jo hermetično zapre:
• material iz polietilena ali naravno razgradljivih snovi
c. osnovna žara:
• barvna kovina: aluminij
• brez površinske zaščite
• prostornina žare: 3,5 do 4 l
• dodatek k osnovni žari šamotna ploščica s številko in napisom
• gravura na žari
2. Priprava pokojnika in prevoz

213,60 €

a. Delo s pokojnikom:
• dvig in prenos pokojnika z mesta smrti, položitev v krsto in prenos do vozila
b. Urejanje dokumentov – priprava dokumentov za prijavo smrti, dovoljenje za pokop, naročilo pogreba
c. Prevoz pokojnika na območju občine Mengeš in prevoz krste iz občine Mengeš v Ljubljano na Žale na
upepelitev:
• vozilo furgon z atestom, prirejeno samo za prevoz krst
• zastrta okna ali matirana stekla
• oznaka prevoznika na vratih kabine voznika
• spremstvo: voznik in dva spremljevalca
d. urejanje upepelitve (priprava dokumentacije za upepelitev in priprava krste na upepelitev)
3. Priprava groba in pokop

78,00 €

a. pogrebna svečanost:
• pogrebno moštvo (1 pogrebec)
b. pokop:
• izkop grobne jame povprečne dimenzije: dolžina 0,50 m, širina 0,50 m in globina 0,50 m
• zasip grobne jame
5. člen
Raztros pepela pokojnikov obsega naslednjo opremo in storitve:
skupna cena = 455,51 €
1. Oprema:

142,91 €

a. krsta: tip 336 oz. ustrezna osnovna krsta za upepelitev
• osnovni material: les druge kategorije
• barve in laki na vodni podlagi
• lepilo
• brez ročajev
b. higienska vreča v katero se položi pokojnika in se jo hermetično zapre:
• material iz polietilena ali naravno razgradljivih snovi
c. osnovna žara:
• barvna kovina: aluminij
• brez površinske zaščite
• prostornina žare: 3,5 do 4 l.
2. Priprava pokojnika in prevoz

213,60 €

a. Delo s pokojnikom:
• dvig in prenos pokojnika z mesta smrti, položitev v krsto in prenos do vozila
b. Urejanje dokumentov – priprava dokumentov za prijavo smrti, dovoljenje za pokop, naročilo pogreba

c. Prevoz pokojnika na območju občine Mengeš in prevoz krste iz občine Mengeš v Ljubljano na Žale na
upepelitev:
• vozilo furgon z atestom, prirejeno samo za prevoz krst
• zastrta okna ali matirana stekla
• oznaka prevoznika na vratih kabine voznika
• spremstvo: voznik in dva spremljevalca.
d. urejanje upepelitve (priprava dokumentacije za upepelitev in priprava krste na upepelitev)
3. Priprava groba in pokop

99,00 €

a. pogrebna svečanost:
• pogrebno moštvo (1 pogrebec)
b. uporaba žare za raztros
c. priprava raztrosnega prostora
6. člen
Intervencija – prevoz na poziv:
skupna cena = 250,97 €
1. Oprema:

121,00 €

a. uporaba transportne krste
b. higienska vreča z nosilnimi trakovi v katero se položi pokojnika in se jo hermetično zapre:
• material iz polietilena ali naravno razgradljivih snovi
2. Storitve: priprava pokojnika

129,97 €

a. Delo s pokojnikom:
• dvig in prenos pokojnika z mesta smrti, položitev v krsto in prenos do vozila
b. Urejanje dokumentov – priprava dokumentov za prijavo smrti
c. Prevoz pokojnika na območju občine Mengeš:
• vozilo furgon z atestom, prirejeno samo za prevoz krst
• zastrta okna ali matirana stekla
• oznaka prevoznika na vratih kabine voznika
• spremstvo: voznik in dva spremljevalca.
d. Razkuževanje opreme, vozila in delavcev.
7. člen
Najem mrliške vežice = 61,43 €/dan
Mrliška vežica je na dan najema odprta in na razpolago najemnikom med 8. in 20. uro. V tem času imajo
najemniki mrliške vežice na razpolago tudi čajno kuhinjo.

Najem čajne kuhinje je vključen v ceno najema mrliške vežice.
8. člen
Cene pokopaliških storitev, pristojbin in najemnin za najem grobov znašajo:
a. Prenos najemništva grobnih polj
b. Soglasje k spomeniku
c. Vzdrževanje opuščenih grobov
d. Stroški letnega vzdrževanja grobov:
• žarni grob
• enojni grob
• dvojni grob
• trojni grob
• grobnica in grobovi izven standardnih dimenzij
e. raztros pepela

10,60 EUR
58,40 EUR
13,74 EUR
14,00 EUR
21,00 EUR
41,00 EUR
61,00 EUR
83,00 EUR
21,00 EUR
9. člen

Ta odredba začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:
Datum:

Franc Jerič
župan

