
 

 

  

 
CENIK  STORITEV POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI V OBČINI  METLIKA 

 
CENIK IZVAJANJA STORITEV 24-urne dežurne službe: 

24-urna dežurna pogrebna služba, ki obsega vsak 
prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov  

Cena brez 
DDV 

Stop 
DDV 

Cena z 
DDV 

za posameznega pokojnika 199,00 9,5% 217,91 

Datum uveljavitve cenika: 1.6.2019           

                        
CENIK LETNEGA VZDRŽEVANJA NA POKOPALIŠČIH, ki jih ureja Komunala Metlika d.o.o.: 
Grobnina se zaračunava najemnikom grobnih mest enkrat letno, razen izjem, ki so posebej označene. 

vrsta grobnega mesta Cena 
brez 
DDV 

Stop
. 

DDV 

Cena z 
DDV 

grob širine do vključno 100 cm - enojni grob 20,31 22% 24,78 

grob širine 180 cm - dvojni grob 36,56 22% 44,60 

grobnica 60,93 22% 74,33 

povečani grobni prostor – v razmerju do širine enojnega groba 
((cena = cena enojnega groba * širina groba)/100) 

   

žarni grob na ločenem pokopališkem polju, namenjenem samo 
žarnim pokopom (do 100cmx100cm) 

16,25 22% 19,82 

žarni grob na pokopališkem polju, ki ga zaradi prostorskih omejitev 
ni mogoče spremeniti v enojni grob 

16,25 22% 19,82 

žarni grob na pokopališkem polju, namenjenem žarnim pokopom 
in pokopom s krsto 

20,31 22% 24,78 

prostor za raztros pepela in vpisom na skupno obeležje 10,16 22% 12,39 

enkratno ob sklepanju pogodbe za anonimni pokop z žaro na 
posebej določenem mestu za anonimni žarni pokop 

101,55 22% 123,89 

enkratno ob sklepanju pogodbe za prostor za anonimni raztros 
pepela 

101,55 22% 123,89 

enkratno ob sklepanju pogodbe za anonimni pokop v krsti  203,10 22% 247,78 

  
CENIK NOVIH GROBNIH MEST NA POKOPALIŠČIH,  ki jih ureja Komunala Metlika d.o.o.: 
Cena se poravna ob sklepanju pogodbe za novo grobno mesto in se poravna v enkratnem znesku. 

vrsta grobnega mesta Cena 
brez 
DDV 

Stop. 
DDV 

Cena z 
DDV 

žarni grob na ločenem pokopališkem polju, namenjenem samo 
žarnim pokopom ter žarni grob na pokopališkem polju, ki ga 
zaradi prostorskih omejitev ni mogoče spremeniti v enojni grob  

100,00 22% 122,00 

klasični in  žarni grob širine do vključno 100 cm-enojni grob 150,00 22% 183,00 
za grob širine nad 100 cm – povečan grobni prostor 250,00 22% 305,00 
za skupno grobno mesto na posebej določenem pokopališkem 
polju za anonimne pokope s krsto 

150,00 22% 183,00 

prostor za anonimni raztros pepela ali raztros pepela z vpisom na 
obeležje (stroški vpisa se obračunajo posebej) 

50,00 22% 61,00 
 

 

 



 

 

 

 

 
CENIK GROBARSKIH STORITEV NA POKOPALIŠČIH,  ki jih ureja Komunala Metlika d.o.o.: 

vrsta grobnega mesta Cena 
brez 
DDV 

Stop. 
DDV 

Cena z 
DDV 

KLASIČNI GROB 
  

  

postavitev in demontaža zaščitnega odra za sosednji grob 50,00 9,5% 54,75 

demontaža in dvig robnikov  60,00 9,5% 65,70 

izkop in zasutje groba - enojni grob 220,00 9,5% 240,90 

izkop in zasutje groba - poglobljen grob 250,00 9,5% 273,75 

izkop in zasutje groba - otroški grob 130,00 9,5% 142,35 

prva ureditev grobnega mesta 35,00 9,5% 38,33 

    

ŽARNI GROB 
  

  

odpiranje žarnega groba 40,00 9,5% 43,80 

izkop in zasip grobne jame za žaro 70,00 9,5% 76,65 

prva ureditev grobnega mesta 35,00 9,5% 38,33 
   

  

GROBNICE 
  

  

odpiranje in zapiranje grobnice 70,00 9,5% 76,65 

prva ureditev grobnice 35,00 9,5% 38,33 

 
 
Datum uveljavitve cenika: 1.1.2019                                  Komunala Metlika d.o.o. 


