
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16),  3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini 
Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št 2/00) ter 13. člena Statuta Občine 
Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda,  št. 8/15) je Občinski svet Občine 
Komenda na _____seji,  dne ___________sprejel   
 

 
ODLOK O DOPOLNITVAH ODLOKA  

 

O POKOPALIŠKEM REDU NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA  
 
 

1. člen 

V Odloku o pokopališkem redu na območju občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine 
Komenda, št. 10/2017) se dopolni 3. alineja prvega odstavka 36. člena tako, da 3. alineja  
glasi: 
 

» - žarni grobovi (talni, kolumbarij 1/4, kolumbarij 1/6),«. 
 

2. člen 

Dopolni se četrta alineja 37. člena tako, da četrta alineja glasi: 

»- žarni grob (talni): širina 1 m, dolžina 1 m.«. 

Doda se nov 4. odstavek 37. člena, ki glasi:  

»(4) Napisi na nagrobnih ploščah v kolumbariju morajo biti skladni z Navodili za obratovanje 
in standard za izdelavo novih plošč in izvajanje napisov na kamnite plošče kolumbarija na 
pokopališču v Komendi, načrt št. 261/18_10-ELAB; oktober 2019.»  

3. člen 

Dopolni se besedilo 46. člena tako, da  46. člen glasi: 

»46. člen 
 

Tabela razmerij grobnine do enojnega groba 
 

vrsta groba  
faktor 
grobnine 

enojni grob 1 

žarni grob - talni 1 

žarni grob - kolumbarij 1/4 1 

žarni grob - kolumbarij 1/6 1,5 

dvojni grob  2 

trojni grob   3 

polje za raztros pepela - 10 letni najem  3 

priprava in namestitev ploščic na spominski plošči ob polju za raztros 
pepela (10 letni najem)  3 

» 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3221


4. člen 

Te dopolnitve odloka začnejo veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine 
Komenda in se objavijo v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.  

Številka: 007-0002/2017-6 

Komenda, dne ____________                                                                                     

      Stanislav Poglajen   

             Župan  

                                                                                                                                                                    


