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Elaborat cene grobnin za leto 2021 
 

1 JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO  
Javno podjetje Komunala Laško izvaja gospodarsko javno službo urejanja in vzdrževanja 
pokopališč: Laško, Rimske Toplice, Vrh nad Laškim, Šentrupert, Lažiše, Širje, Jurklošter, Vrh 
nad Laškim, Sedraž, Rečica in Kolman. Vsled tega podjetje oddaja prostore za grobove v 
najem ter izvaja pogrebne storitve na pokopališčih. Izvajamo tudi 24 urno dežurno službo, ki 
je opredeljena kot obvezna občinska gospodarska javna služba. 
 
1.1 Predlog oblikovanja cene grobnine  
Z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) je zakonodajalec leta 2016 
upravljanje ter urejanje pokopališč, odredil občini. Občina Laško je za upravljalca vseh 
pokopališč na območju občine določila Komunalo Laško. Upravljanje pokopališč pa obsega 
zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, 
oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju 
pokopališč.  
 
Pojem grobnina  
Grob odda v najem upravljavec pokopališča  (27. člen ZPPDej), v skladu s predpisi občine in 
pokopališkim redom. Za najem groba plačuje najemnik grobnino, ki jo je kot ustreznejši 
pojem uvedel nov zakon ter predstavlja sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja 
pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka 
vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba (drugi odstavek 34. člena 
ZPPDej). Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v 
najem in stroške vodenja evidenc (tretji odstavke 34. člena ZPPDej).  
Tako novi zakon popolnoma na novo definira grobnine (prej t.i. najemnine grobov), kakor tudi 
cene grobnin in razmerja le teh napram enojnemu grobu. Vsled temu je Komunala Laško 
pripravila uskladitev stanja na podlagi novega zakona.  
 
Strošek grobnine in izračun  
Obrazložitev:  
Kot navedeno, je grobnina v skladu s 34. členom ZPPDej sorazmerni delež vseh letnih 
stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba. Stroški grobnine 
vključujejo stroške vzdrževanja pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge 
pokopališke infrastrukture, vzdrževanje skupnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, 
zbiranje, odvoz in ravnanje z odpadki, porabo vode in elektrike, storitve informacijske oz. 
pokopališke pisarne, druga vzdrževalna dela, administrativne stroške oddaje grobov v najem 
ter stroške vodenja katastrov in evidenc. 
 
Na tej podlagi smo kot upravljavec pokopališč na novo pripravili strukturo cene in višino 
grobnin.  
Struktura je narejena na podlagi dejanskih neposrednih stroškov vzdrževanja in urejanja 
pokopališča ter vodenja evidenc iz leta 2020 .  
Grobnino sestavljajo:  
1. Stroški vzdrževanja in urejenosti pokopališča  

• Stroški energije  
• Stroški materiala  
• Stroški vodarine 
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• Stroški osnovnih sredstev (najem, vzdrževanje, zavarovanje, amortizacija, varovanje)  
• Stroški dela  
• Stroški komunalnih storitev  

2. Stroški najema grobnih mest  
3. Stroški vodenja evidenc  
 
Na podlagi podatkov iz leta 2020 cena enojnega groba znaša 18,31 EUR (cena brez DDV).  
Sedanja cena grobnine enojnega groba, določena leta 2009, znaša 16,67 € (cena brez 
DDV), kar je 1,64 € manj od cene, ki bi jo morali doseči, če bi želeli pokriti stroške. Sprejete 
cene so v veljavi vse od leta 2009. Če upoštevamo samo inflacijo, bi se morale povišati za 
15,12 %. 
 
 
Razmerja vrst grobov (druge vrste grobov) napram enojnemu grobu  
Kot že navedeno novi zakon (34. člen ZPPDej) določa tudi, da je potrebno opredeliti 
razmerja vseh vrst grobov napram enojnemu grobu. V 38. členu Odloka o pokopališkem redu 
na območju Občine Laško (UR. list RS1/2018) so razmerja že določena.  
 
Izračun faktorjev glede na razmerje. 
 
 

Oznaka groba  število razmerje Zmnožek 
- faktor 

Družinski grob  1307 1,5 1.960,50 
Vrstni/enojni grob  1669 1 1.669,00 
Žarni grob  294 0,6 176,40 
Grobnica  13 2,5 32,50 
Žarna stena  28 0,5 14,50 
Prostor raztrosa pepela 8 0,3 2,40 
Četverček  1 3,0 3,00 
Šestorček 1 4,5 4,50 
Skupaj   3.862,30 
 
Stroški urejanja vseh pokopališč v občini Laško so naslednji: 

 

PRIHODKI

Najemnine  grobov 66.538,00             

Skupaj prihodki 66.538,00             

ODHODKI

Material 3.709,74               
Vodarina 2.333,97               
Amortizacija opreme 833,93                  
Storitev tiskanje  + poštnina 1.715,13               
Ostali stroški storitev 8.782,00               
Najemnina sredstva v upravljanju 2.979,36               
Zavarovalna premija 98,49                    
Finančni odhodki odpis terjatev 2.000,00               
Plače zaposlenih za vzdrževanje 21.634,00             
Odvoz odpadkov 14.701,00             
Stroški uprave in prodaje 11.935,00             

ODHODKI SKUPAJ 70.722,62             

POKOPALIŠČA REALIZACIJA  2020
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Planirani stroški vzdrževanja pokopališč, ki so osnova za določitev cene za leto 2021  
so sledeči. 
 

 
 
 
 
Preračun glede na vrsto groba 
 
 

 
 
Primerjava cen po občinah  
 

 
 
 
 
Predlagamo, da občinski svet potrdi ceno grobnine za enojni grob v višini 
19,00 €, ostale grobnine, pa se določijo glede na razmerje določeno v 38. členu 
Odloka o pokopališkem redu na območju občine Laško (Ur. List RS 1/2018). 
 
 

Helena Picej, dipl. oec.  Tomaž Novak, univ. dipl. inž. geod. 
Vodja splošnega sektorja  Direktor 

                                                        

ODHODKI

Material 3.800,00               
Vodarina 2.500,00               
Amortizacija opreme 1.500,00               
Storitev tiskanje, poštnina 1.700,00               
Najemnina sredstva v upravljanju 3.000,00               
Finančni odhodki odpis terjatev 3.000,00               
Plače zaposlenih za vzdrževanje 29.200,00             
Odvoz odpadkov 16.700,00             
Stroški uprave in prodaje 12.000,00             

ODHODKI SKUPAJ 73.400,00             

POKOPALIŠČA PLAN 2021

Oznaka groba število razmerje Zmnožek stroški
Nova 
cena

veljavna 
cena

% 
povišanja

Družinski grob                      1.307              1,50        1.960,50   37.257,77       28,51    25,00         114,03      
Vrstni/enojni grob                      1.669              1,00        1.669,00   31.718,04       19,00    16,67         114,00      
Žarni grob                         294              0,60           176,40   3.352,34         11,40    12,50         91,22        
Grobnica                           13              2,50             32,50   617,64            47,51    28,50         166,70      
Žarna stena                           28              0,50             14,00   266,06            9,50      8,33           114,07      
Prostor raztrosa pepela                             8              0,30               2,40   45,61              5,70      -              -             
Četverček                             1              3,00               3,00   57,01              57,01    50,00         114,03      
Šestorček                             1              4,50               4,50   85,52              85,52    75,00         114,03      
Skupaj                      3.321        3.862,30   73.400,00       

PRIMERJAVA CEN
Laško Celje Žale  Ljubljana Žalec Velenje Trbovlje Hrasnik

enojni grob 19,00                    18,64        31,15          18,59              55,19    33,93         22,05        
družinksi grob 28,51                    27,96        62,30          27,50              98,43    50,90         24,15        
žarni grob 11,40                    11,20        18,69          14,74              37,42    20,36         22,95        


