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5. člen
Storitve grobarjev znašajo:

Vrsta storitve Cena v € 
brez DDV

Izkop in zasutje grobne jame za krsto skupaj z:
Organizacijo pogreba
Zaščito sosednjih grobov
Prvo ureditvijo groba (ravnanje površine groba)

186,40

Izkop in zasutje grobne jame za otroško krsto 
skupaj z:
Organizacijo pogreba
Zaščito sosednjih grobov
Prvo ureditvijo groba (ravnanje površine groba)

163,40

Izkop in zasutje grobne jame za žaro, skupaj z:
Organizacijo pogreba
Prvo ureditvijo groba (ureditev žarne jame, 
ravnanje površine groba)

70,90

Organizacija pogreba 25,00

Dodatek za poglobljeni izkop jame 30,00

Prijava pokopa, ureditev dokumentacije, ločitev in 
ogled groba

25,00

Oblačenje pokojnika 40,00

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi 

višine najemnine za najem prostora na pokopališčih Selnica ob 
Dravi in Sveti Duh na Ostrem Vrhu (MUV št.28/2009) in Sklep o 
določitvi višine zakupnine in najemnine za žarni zid na pokopa-
lišču v Selnici ob Dravi (MUV št.1/2014).
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Na podlagi 7. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi ( MUV, 
št. 7/99) in 36. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavno-
sti ter urejanju pokopališč na območju občine Selnica ob Dravi 
(MUV št. 35/99) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na 
svoji 21. redni seji dne, 28 septembra 2017 sprejel

S K L E P
o določitvi cen pokopališke in pogrebne dejavnosti  

v Občini Selnica ob Dravi

1. člen
Storitev 24-urne dežurne službe pogrebne dejavnosti v občini 

Selnica ob Dravi znaša:
Vrsta storitve Cena € brez DDV

Startnina 25,00

Kilometrina  1,00

Delo s pokojnikom 39,00

Uporaba transportne krste 15,00

Vrsta storitve Cena € brez DDV

PV vložek  15,00

Dvig pokojnika s kraja smrti klic 112 120,00

Uporaba hladilnih prostorov na dan  12,00

2. člen
Letna grobnina na pokopališču Selnica ob Dravi in Sveti Duh 

na Ostrem Vrhu znaša:
Vrsta storitve Cena € brez DDV

Enojni grob 16,00

Družinski dvojni grob 21,00

Grobnica 32,00

Žarna niša* 10,00

*Letna najemnina za žarno nišo se ne obračuna v prvem letu 
najema žarne niše.

3. člen
Zakup žarne niše znaša 1.000,00 EUR brez DDV.

4. člen
Cena uporabe mrliških vežic v Občini Selnica ob Dravi je 

50,00 EUR brez DDV na dan.


