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Navodila za prijavo pokopa,  najem javnih prostorov in opreme za pogrebno 
dejavnost v občini Komenda in posredovanje podatkov o umrlih 

 
 
Izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju občine Komenda določa Odlok o 
pokopališkem redu na območju občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 
10/2017 in 12/2020). 
 
Predmet najema za izvajanje pogrebne dejavnosti je mrliška vežica kot javni prostor s 
pripadajočimi notranjimi in zunanjimi prostori ter razpoložljivo opremo za opravljanje pogrebne 
dejavnosti, skladno s seznamom osnovnih sredstev in drobnega inventarja, ki se nahaja v mrliških 
vežicah. 
 
Rezervacija in prijava pogreba ter objava osmrtnice 

1. Rezervacijo termina pogrebne slovesnosti in najema javnih prostorov ter opreme za izvedbo 
pogreba izvajalec pogreba predhodno uskladi z Občino Komenda po telefonu (01 72 47 400, 
01 72 47 410, 041 238 698) in pisno potrdi na e-naslov obcina@komenda.si . 

2. V primeru izvedbe dveh pogrebov v enem dnevu, se med obema pokopoma predvidi vsaj 
dve uri razmika. 

3. Prijava pogreba se šteje kot potrjena s strani izvajalca pogreba z oddajo podpisanega 
obrazca »PRIJAVA POGREBA« Občini Komenda. 

4. Natančna vsebina osmrtnice za objavo na spletni strani Občine Komenda se pošlje na e- 
naslov obcina@komenda.si.   

 
Najem mrliških vežic in opreme za izvedbo pogreba 

1. Najem mrliške vežice obsega uporabo prostora za namestitev posmrtnih ostankov pokojnika, 
sanitarij, kuhinje, pomožnih prostorov za pripravo pogreba, ploščadi pred vežico ter opreme 
za izvedbo pogreba.  

2. Prevzem ključev mrliške vežice ter daljinskega upravljalca za potopni stebriček je mogoč 
največ dan pred pogrebom v prostorih Občine Komenda in vračilo najkasneje dan po pogrebu 
v uradnih prostorih Občinske uprave Občine Komenda. Prevzem in vračilo ključev ter 
daljinskega upravljalca se praviloma uredi v delovnem času občinske uprave, če pa to ni 
mogoče, izvajalec pogreba in Občinska uprava predhodno dogovorita način prevzema in 
vračila ključev. 

3. Izvajalec pogreba je dolžan javne prostore in opremo za pogrebno dejavnost uporabljati kot 
skrben gospodar in prostore po uporabi pospraviti ter očistiti. Vse morebitne poškodbe in 
nepravilnosti je potrebno v najkrajšem roku javiti Občini Komenda telefonsko (01 72 47 400, 
01 72 47 410, 041 238 698) in pisno na e- naslov obcina@komenda.si. Povzročitelj škode je 
dolžan le-to odpraviti na svoje stroške ali nastalo škodo na podlagi verodostojnih dokazil o 
odpravi škode poravnati.  

4. Občina Komenda na podlagi »PRIJAVE POGREBA« izvrši obračun najema mrliške vežice 
izvajalcu pogreba skladno z veljavnim cenikom. 
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