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Na podlagi zadnjega odstavka 2. člena Sklep o določitvi višine grobnine in cenika uporabe  pokopališča, 
pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališče Šmartno pri Litiji v 
upravljanju KSP Litija d.o.o. (Uradni list RS, št. 72/2019) se s 1.1.2022 spremenijo cene grobarin.  

 
 

CENIK STORITEV POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI  
za pokopališče Šmartno pri Litiji 

 
 

enojni grob 1 leto 30,69 22,00% 37,44
dvojni grob 1,6 leto 49,11 22,00% 59,91
žarni grob 1 leto 30,69 22,00% 37,44
stenska žarna niša 1 leto 30,69 22,00% 37,44
povečani grobni prostor 3 leto 92,08 22,00% 112,34
za rastros pepela 1 enkratno 30,69 22,00% 37,44

Najem mrliške vežice dan 48,13 9,50% 52,70
Najem prostora za svojce dan 36,07 9,50% 39,50
Najem opreme mrliške vežice dan 29,04 9,50% 31,80
Najem stacionarnega ozvočenja dan 26,03 9,50% 28,50
Čiščenje prostora za svojce pred in po uporabi kpl 20,00 9,50% 21,90
Čiščenje mrliške večice pred in po uporabi kpl 20,00 9,50% 21,90
Najem prostora za napisno ploščo kpl 118,08 22,00% 129,30

Prijava pokopa kpl 54,61 9,50% 59,80
Pogrebna pristojbina kpl 10,00 9,50% 10,95
Izkop in zasutje grobne jame:
   enojna brez žarne niše kpl 25,11 9,50% 27,50
   dvojna žarna niša kpl 40,00 9,50% 43,80
   četvorna žarna niša kpl 62,10 9,50% 68,00
   klasična jama kpl 197,90 9,50% 216,70
   poglobljena klasična jama kpl 250,00 9,50% 273,75
Prva ureditev groba kpl 58,90 9,50% 64,50

Zavarovanje sosednjih grobov - klasični izkop kpl 80,00 9,50% 87,60
Zavarovanje sosednjih grobov - žarni izkop kpl 40,00 9,50% 43,80
Dekoracija pokopnega mesta (pred pokopom) kpl 42,10 9,50% 46,10
Prekop posmrtnih ostankov - ekshumacija:
   pred pretekom 10-ih let kpl 532,00 9,50% 582,54
   po preteku 10-ih let kpl 416,00 9,50% 455,52
Grobar - delo ura 15,43 9,50% 16,90
Grobar - delo ura 15,43 22,00% 18,82

Vrste storitve Faktor
Cena z 

DDV v €

Stopnja 

DDV

Cena brez 

DDV v €
EM

NAJEM POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV:

STORITVE GROBARJEV IN DRUGE STORITVE

Odstranitev in ponovna postavitev plošče ali okvirja 

grobnega prostora

GROBNINA - oddaja grobnega mesta v najem:

43,809,50%40,00kpl
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(1) Grobnina za raztros pepela se plača v enkratnem znesku ob pokopu. 
(2) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja. 
(3) V primeru odstopa od najema pred pretekom mirovalne dobe mora najemnik plačati grobnino do konca 

poteka mirovalne dobe oziroma za obdobje 10 let po zadnjem pokopu, če mirovalne dobe ni (npr. žarni grob). 
(4) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od dvojnega groba.  
(5) Prijava pokopa se ne zaračunava prijavitelju pogreba v primeru, da je izvajalec pogrebne dejavnosti hkrati tudi 

upravljavec pokopališča.  
(6) Žarni grobovi, kateri presegajo dimenzijo določeno za žarni grob, se štejejo kot povečan grobni prostor.  

 
 
Cena prekopa posmrtnih ostankov – ekshumacija velja za prekop klasičnega groba (krsta).  
Prekop žare se zaračuna po dejanskih stroških izvedbe prekopa (posamezne storitve iz cenika pokopališke 
dejavnosti). 
 
 
Sklep o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge 
pokopališke infrastrukture za pokopališče Šmartno pri Litiji v upravljanju KSP Litija d.o.o. je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 72/2019 z dne 4.12.2019 in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 
Letna inflacija (letni indeks cen življenskih potrebščin) v letu 2021 je bila po podatkih Statističnega urada 
Republike Slovenije 4,9 odstotna. 
 
 
 
 
 
Litija, 29. 4. 2022 
 
 
 
 
 
 
Vodja finančno računovodskega sektorja:             Direktor: 
         Karmen POTISEK, mag. posl. ved          Roman CIGLAR, dipl. ing. str. 
 




