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 PREDLOG  
 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014) in 
četrtega odstavka 34. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju 
pokopališč v Občini Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2012), je Občinski svet 
Občine Dornava na svoji _______   , dne  ________  sprejel  
 
    

S K L E P 
O SOGLASJU K CENI LETNEGA VZDRŽEVANJA, UPORABI MRLIŠKE VEŽICE,  

PLAČILA GOVORNIKA IN ZASTAVONOŠA 
 

1. Občinski svet Občine Dornava daje soglasje  k ceni; 
           
Zap. št.      Vrsta storitve         Cena brez DDV 

1.   Vzdrževanje - grobnina za leto 2017 za 
najemnike grobov na pokopališču Dornava in 
Polenšak 

  
 
40 evrov 
 
 
 

2, Za najemnike grobov, ki imajo stalno 
prebivališče na območju Občine Dornava 
subvencionira Občina Dornava 

 
 
10 evrov  

3  Najemnina za uporabo mrliške vežice – občani 
Občine  Dornava 

30 evrov – 1 dan  

4.  Najemnina za uporabo mrliške vežice – ostali 40 evrov – 1 dan 

5.  Plačilo govornika ob pogrebni svečanosti 50 evrov 

6. Plačilo zastavonoša ob pogrebni svečanosti  20 evrov  

 
2. Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati Sklep o višini letnega vzdrževanja, 
uporabi mrliške vežice, plačilih govornikov in zastavonoša (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 6/2016) 

 
3. Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  

 
 
Štev.:  354-16/2017 
Datum: ____________ 
 
 
       Občina Dornava  
            Župan Rajko Janžekovič  
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Obrazložitev 

Na podlagi četrtega odstavka 34. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o 
urejanju pokopališč v Občini Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2012), Občinski 
svet za vsako tekoče leto s sklepom določi višino letnega vzdrževanja – grobnino, višino 
najemnine za uporabo mrliške vežice ter višino  plačila govorniku in zastavonoši ob pogrebni 
svečanosti. Za leto 2017 se cena navedenih storitev ne spremeni. 
Glede na navedeno, predlagam Občinskemu Svetu Občine Dornava, da predlog sklepa 
obravnava in sprejme v vsebini, kot je predlagan. 
 


