
 

 
  Stran 1 od 1 

Na podlagi četrtega odstavka 34. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016), 30. 
člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Litija (Uradni list RS, št. 72/2018 in 10/2019) in 16. člena Statuta Občine 
Litija (Uradni list RS, št. 31/2018) je Občinski svet Občine Litija na 9. redni seji na predlog upravljalca dne 10. 2. 2020 
sprejel  

CENIK STORITEV POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI 
za pokopališča Dole pri Litiji, Prelesje in Velika Goba. 

 

Vrsta storitve Faktor EM Cena brez 
DDV v € 

Stopnja 
DDV 

Cena z 
DDV v € 

GROBNINA – oddaja grobnega mesta v najem 
          

Enojni grob 1 leto 24,00 22 % 29,28 

Dvojni grob 1,6 leto 38,40 22 % 46,85 

Žarni grob 1 leto 24,00 22 % 29,28 

Povečan grobni prostor 3 leto 72,00 22 % 87,84 

NAJEM POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV 
     

Najemnina mrliške vežice (na dan)  dan 106,56 22 % 130,00 

Najemnina mrliške vežice (na dan) – sofinancerji 
(prispevek za izgradnjo mrliške vežice)  dan 40,98 22 % 50,00 

Najem stacionarnega ozvočenja (na dan)  dan 16,39 22 % 20,00 

Zastava in prapor  dan 16,39 22 % 20,00 

Čiščenje pokopališkega objekta  dan 24,59 22 % 30,00 

 
(1) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja. 
(2) V primeru odstopa od najema pred pretekom mirovalne dobe mora najemnik plačati grobnino do konca 
poteka mirovne dobe oz. za obdobje 10 let po zadnjem pokopu, če mirovna doba ni predpisana (npr. žarni grob). 
(3) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od dvojnega groba, vendar s širino največ do 3 m in z 
dolžino največ do 2,2 m (velja za 1. točko 26. člena Odloka o pokopališkem redu). 
(4) Žarni grobovi, ki presegajo dimenzijo, določeno za žarni grob, se štejejo kot povečan grobni prostor. 
 
Storitve grobarjev in druge storitve se lahko najamejo in obračunajo, kot izhaja iz 4. člena Sklepa o določitvi 
višine grobnin in cenika uporabe pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za 
pokopališča v Občini Litiji. 
 
Sklep o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge 
pokopališke infrastrukture za pokopališča Dole pri Litiji, Prelesje in Velika Goba v upravljanju Krajevne 
skupnosti Dole pri Litiji je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020, in začne veljati 
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
 
Dole pri Litiji, 22. 2. 2020  Irena Bostič,  

predsednica Sveta KS Dole pri Litiji 


