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Na podlagi 34. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej - Uradni list RS, št. 62/2016), 47. 
člena Odloka o pokopališkem redu na območju občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 
10/2017 in dopolnitve odloka, sprejete na 14. redni seji občinskega sveta dne 10. 12. 2020) in 13. člena 
Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 08/2015) je Občinski svet Občine 
Komenda na 14. redni seji, dne 10. 12. 2020, sprejel naslednji 
 

SKLEP  

O DOLOČITVI VIŠINE GROBNINE IN VIŠINE UPORABNINE MRLIŠKIH VEŽIC NA POKOPALIŠČU V KOMENDI  

 

 

1. člen 
Višina eno letne najemnine/grobnine za najem grobov na pokopališču v Komendi znaša: 

 cena grobnine za najem žarnega groba (talnega) je ……………..…………...  19,64 € brez DDV 

 cena grobnine za najem žarnega groba (kolumbarij 1/4) je ……………....  19,64 € brez DDV 

 cena grobnine za najem žarnega groba (kolumbarij 1/6) je ………….……  29,46 € brez DDV 

 cena grobnine za najem enojnega groba je ………………………………………..  19,64 € brez DDV 

 cena grobnine za najem dvojnega groba je …………………………………..…. 39,28 € brez DDV 

 cena grobnine za najem trojnega in širšega groba je ………………………...  58,93 € brez DDV. 
 

2. člen 
Višina deset letne grobnine za najem polja za raztros pepela je 58,90 € brez DDV. 

Enkratni strošek priprave in namestitve tablic na  spominskem stebru je 143,75 € brez DDV.  

3. člen 
Enkratni strošek uporabe mrliške vežice znaša: 

 uporaba do 24 ur je ……………………………………………………………………………  80,26 € brez DDV 

 uporaba nad 24 ur je …………………………………………………………………………… 132,35 € brez DDV.  
 

4. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati Sklep o določitvi novih cen storitev na pokopališču v Komendi 
(Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 10/2016) in Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi novih cen 
storitev na pokopališču v Komendi (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 10/2019). 

 

5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda, uporablja pa se od 
1. januarja 2021 dalje.  
 
Številka: 007-0012/2020-2 
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                                                                                                         Stanislav Poglajen  

      Župan 
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