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Obiini Podietrtek, v 1. obravnavi.
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Obdine Poddetrtek
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VROEITI:
- zbirka dokumentarnega gradiva



OBRAZLOZITEV:

Pravna podlaga:
Zakon o pogrebni in pokopaliiki dejavnosti (Uradni list RS' 5t.62/16)

zakon o tokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94t07 -UPB2,5t. '14l10 odl. US: U-l-267/09-19, 5t

84/10 Odl. US: U-l-176/08-10)

Statut Obdine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 54/2010, 1712016)

Vsebina:
S 15.10.2016 je zadel veljati Zakon o pogrebni in pokopaliSki dejavnosti (Uradni list RS, 5t. 62/16-

zppDq, v nadaljevanju >zakon<<). Zakonodajalec je v obrazlo2itvi za spoem novega zakona

navedel, da se s sprejetjem novega zakona zasleduje:

1. celovita prenova sistemske ureditve pogrebne in pokopali5ke dejavnosti iz leta 1984;

2. ohranitev 24-urne deZurne sluZbe kot ob6inske obvezne gospodarske javne sluibe;

3. ureditev pokopaliske dejavnosti kot obdinske iavne sluZbe;

4. prepustitev drugih pogrebnih dejavnosti trgu, pri demer se poenot|o pogoji za njihovo izvajanje

in upoSteva Direktiva o storitvah na notranjem trgu;

5. zagotovitev nadzora nad skladnostjo predpisov ob6in in njihovega izvajanja ter nadzora nad

izvajanjem pogrebne in pokopaliSke dejavnosti.

Zakon ureja pogrebno in pokopali5ko dejavnost, razen vojnih grobi56, ter doloda pogoje in na6in

opravljanja dejavnosti.

>Pogrebno dejavnosk< deli na dva dela in sicer na:

- pogrebno dejavnost, ki je predmet obvezne gospodarske javne sluZbe in obsega

zagotavljanje 24-urne de2urne slu2be ter
- pogrebno dejavnost, ki se izvaja na trgu v javnem interesu in obsega pripravo pokojnika,

upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba. Med pogrebne storitve, ki se izvajajo

na trgu je vkljuden tudi prevoz pokojnika ali njegovih posmrtnih ostankov, razen 6e ne gre

za prcvoze v okviru zagotav\anja 24-urne de2urne sluZbe.

>Pokopali5ka dejavnoskr je v pristojnosti obdin in obsega upravljanje s pokopaliSdi ter urejanje

pokopaliS6.

)Upravljanje s pokopalisdi( obsega skrb za urejenost pokopaliSda, izvajanje investicij in

investicijskega vzdraevanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij in

mnenj v zvezi s posegi na obmodjih pokopali56.

>Urejanje pokopaliS6< obsega zgraditev ali raz5iritev obstoje6ega pokopaliS6a, pokopaliSkih

objektov in naprav ter druge pokopaliske infraslruklure, razdelitev pokopalisda na posamezne

zvrsti grobov ter opustitev pokopalisda. Zakon podrobneje doloda pogoje za opravljanje pogrebne

dejavnosti. Ustrezna znanja in minimalni tehnidni pogoji bodo predpisani s podzakonskim
predpisom. V Republiki Sloveniji je lahko izv4alec pogrebne dejavnosti tudi pravna ali fizidna



oseba iz dr2ave Clanice Evropske unije, Evropskega gospodarskega proslora in Svicarske

konfederacije, ki v svo.ji drZavi izpolnjuje pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti.

V zakonu je urejen tudi nadzor nad zakonom. V skladu z izvirnimi pristojnostmi obdine nadzor nad

izvajanjem pogrebne in pokopaliske dejavnosti na njenem obmocju ter nadzor nad izvajanjem

obdinskih predpisov sprejetih na podlagi tega zakona, izvaja obdina. TrZni inSpektorat RS izvaja

nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za opravljanje pogrebne dejavnosti iz 7. tlena tega zakona,

Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo izvaja nadzor nad skladnostjo predpisov obdin in niihovega

izvalanja s tem zakonom.

Obdine so v skladu z zakonom dol2ne sprejeti nove predpise, to je akte, ki urejajo obcinske javne

sluzbe, in druge odloke, v roku enega leta od uveljavitve novega zakona.

4. 6len ZPPDej dolo6a, da ob6ina z odlokom predpise pokopali5ki red, v katerem podrobneje

dolodi izva.janje pogrebne in pokopali5ke dejavnosti. Navedeni dlen naSteva, kaj vse se dolo6i s
pokopali5kim redom:
- na6in zagotavljanja 24-urne deiurne sluzbe;

- nadin izvaianja pogrebne slovesnosti;

- storitve pokopalisko pogrebnega mostva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopalisdu;

- osnovni obseg pogreba;

- nadin in das pokopa;

- na6in pokopa, 6e je pladnik ob6ina;

- moZnost pokopa zunaj pokopalisda, z doloditvijo prostora;

- ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopali5dih ni mrli5ke veZice;

- pokopali56a, ki morajo imeti mrli5ke veiice;
- obratovanje mrliskih ve2ic;

- obseg prve ureditve groba;
- vzdrZevanje reda, disto6e in miru na pokopali5eu;

- nadin oddaje grobov v najem;
- postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter
vsak drug poseg v prostor na pokopali56u;

- zvrsti grobov;

- okvirne tehnicne normative za grobove;

- mirovalna doba za grobove;

- enotni cenik uporabe pokopali56a, pokopali5kih objektov in naprav ter druge pokopali5ke

infrastrukture;
- pogrebna pristojbina, ki jo lahko dolodi obdina za izvedbo pogreba na posameznem

pokopaliS6u, in ki jo upravljavcu pokopali56a plada izvajalec pogreba;

- razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;

- druga vprasanja pogrebne in pokopaliske dejavnosti ter uporabnikov.

Zakon doloda obvezno gospodarsko javno sluibo in sicer za zagotavljanje 24-urne deZurne
slu2be, kar bo ob6ina zagotovila s sklenitvijo koncesijske pogodbe.

Zakon doloda, da je upravljavec pokopalisda ob6ina ali oseba javnega prava, ki jo za upravljavca
dolo6i organ, pristojen za izvrsevanje prora6una obdine, s svojim aktom v skladu z zakonom, ki



ureja ravnanje s stvarnim premoZenjem diave in lokalnih skupnosti. Na podlagi 27. e|e-na Odloka

o organizaciji in delovnem podrodju obdinske uprave Obdine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t.

2912009), ReZijski obrat opravlja urejanje in vzdrZevanje pokopali5d.

V roku enega leta je potrebno skleniti tudi koncesijske pogodbe za izvajanie pogrebne in

pokopaliSke dejavnosti.

Prav tako je v prehodnih in kondnih dolodbah zakona dolodeno, da obdina, ki ni lastnik pokopali5da

ali nima urejene razpolagalne pravice, za upravljanje pokopali56a uporablja dolodila zakona, ki

ureja gospodarske javne sluZbe in zagotovi izvajanje pokopaliSke dejavnosti v skladu z zakonom.

Najpozneje v desetih letih od uveljavitve tega zakona pa mora urediti stvarno pravna razmeria. lz

vpogleda vzemlji5ko knjigo izhqa, da bo na obmodju obdine Poddetrtek potrebno urediti stanje na

vseh pokopaliS6ih.

Ob tem pa pojasnjujemo, da mora drZava v skladu z 62. clenom zakona v 6 mesecih od uveljavitve

zakona izdati uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev 24-urne deZurne sluZbe in doloditi

standarde in normative za posebna vozila za prevoz pokojnikov, minimalne tehnidne pogoje

prostorov in ustrezno za56ito zaposlenih pri ravnanju s pokojniki. Pred sprejemom teh drZavnih

aktov obdina ne more pristopiti k podelitvi koncesije.

Zgorai navedena Uredba do danes 5e ni bila sprejeta.

Odlok predvideva oblikovanje cenika za :

-uporabo pokopali56a, pokopali5kih objektov in naprav ter druge pokopaliSke infrastrukture,

- pogrebno pristojbino,

- grobnino.

Cenik se bo oblikoval po sprejemu odloka.

Ocena finan6nih posledic za prora6un ob6ine
Sprejetje tega odloka ne bo imelo dodatnih finandnih posledic za obdinski proradun, saj se bodo

obveznosti, naloZene obdini, financirale iz prejetih pla6il po Odloku (uporabnina, pogrebna

pristojbina, grobnina).

ObEinskemu svetu ObEine Poddetrtek predlagamo sprejem
pokopali5kem redu v obdini Poddetrtek, v prviobravnavi.

predloga Odloka o

Pripravila:

Magda Jurjec Misja

Tajni uprave

@
,o



OSNUTEK
prva obravnava

Na podlagi 21.,29. in 61. 6lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94/07 - UPB2, 5t.

14t1OOdl. US: U-l-267/09-19, St. 84/10 Odl. US: U-l-l76/08-10),4.6lena Zakonao pogrebni in

pokopaliski dejavnosti (uradni list RS, 5t. 62116), 3. 6lena Odloka o gospodarskih javnih sluzbah v

obdini Pod6etrtek (Uradni list RS,26199) ter 17. dlena Statuta Obdine Pod6etrtek (Uradni list RS,

5t.54/2010, 1712016), je Ob6inski svet Obdine Poddetrtek na 
-seji 

dne sprejel

ODLOK
o pokopaliSkem redu v obiini Pod6etrtek

I. UVODNE DOLOEBE
I . 6len

S tem odlokom se doloda izvajanje pogrebne in pokopaliSke dejavnosti v ob6ini Poddetrtek.

Sestavni del odloka je cenik uporabe pokopali5da, pokopaliSkih objektov in naprav ter druge

pokopaliske infrastrukture.

2. 6len

Pogrebna dejavnost obsega:
- zagotavljanje 24-urne deZurne sluZbe, ki je obvezna ob6inska gospodarska javna sluUba, ter
- prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.

Pokopali5ka dejavnost je v pristojnosti Obdine ter obsega upravljanje in urejanje pokopaliS6

Upravfjanje pokopaliSd obsega zagotavljanje urejenosti pokopaliSda, izvlarye investicij in

investicUskega uzdrZevanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi

s posegi na obmo6ju pokopaliS6.

Urejanje pokopalisd obsega vzdr2evanje pokopali56 ter pokopali5kih objektov in naprav ter druge
pokopaliske infrastruKure, storitve najema pokopaliskih objektov in naprav, storitve grobarjev in

storitve pokopaliSko pogrebnega mo5tva.

3. dlen

Odlok se uporablja za slededa pokopali5da na obmodju obdine Pod6etrtek
- pokopaliSde Devica Marija na Pesku
- pokopalisae Olimje
- pokopalisde Polje ob Sotli
- pokopalisce Sv. Ema.

Vsa pokopaliSda imajo svojo mrli5ko ve2ico.



4. dlen

V Obdini Poddetrtek se 24-uma dezurna sluzba izvaja kot obvezna obcinska gospodarska javna

slu2ba.

24-urna deaurna sluZba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne

slu2be ali zdravstvenega zavoda zaadi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih

postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne sluzbe, vkljudno z uporabo

leteh.

Obvezna gospodarska javna sluiba iz prvega odstavka tega 6lena se izvaja s podelitvijo koncesije

izvajalcu pogrebne dejavnosti, ki izpolnjuje zakonske pogoje za izvalanje 24-urne deZurne sluZbe.

Koncesijo za izvalarye javne slu2be Obdina podeli na podlagi javnega razpisa po postopku

dolodenim s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije.

5. 6len

lzvajalec ali izvajalka (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) trZne pogrebne dejavnosti na pokopaliscih

v ob6ini Poddetrtek je lahko pravna ali fiziCna oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje pogrebne

dejavnosti, ki jih dolo6ajo zakon in podzakonski predpisi.

Pri opravljanju pogrebne dejavnosti se izvajalec drZi dolodb zakona, pokopaliSkega reda,

zagotavlja pieteto in uposteva zdravstvene in sanitamo-higienske predpise.

Pogrebna trZna dejavnost obsega:
- prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna deZurna slu2ba,

- pripravo pokojnika,

- upepelitevpokojnika,
- pripravo in izvedbo pogreba-

lzvajalec pogreba plada upravljavcu pokopali56a pogrebno pristojbino, ki jo dolodi upravljavec za

rzvedbo pogreba na posameznem pokopalisdu.

6. 6len

Osnovni obseg pogreba obsega:
- prijavo pokopa,

- pripravo pokojnika,
- minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vklju6no s pogrebno opremo

7. dlen

II. POGREBNA DEJAVNOST

Pladnik storitev na pokopali56u je izvajalec pogrebne dejavnosti. Cene najema mdi5ke veZice in

uporabe ostale pokopali5ke infrastrukture za pogrebno slovesnost dolodi upravljavec pokopaliSda v

ceniku iz prvega 6lena odloka.



pokop prijavi upravljavcu pokopali56a naroEnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki

ga je izbral naro6nik pogreba ali obdina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivali5de oziroma,

kjer je pokojnik umrl.

ee narodnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec.

Za najem groba narodnik pogreba in upravljavec skleneta najemno pogodbo.

8. dlen

Pokop lahko opravi le iztai,alec pogrebne dejavnosti v skladu z zakonom in pokopali5kim redom-

Pokop se opravi na pokopali56u

Na pokopaliscih na obmodju ob6ine Poddetrtek so dovoljene naslednje vrste pokopov:

- pokop s krsto, kjer se pokojnik poloii v krsto in pokoplje v grob;

- pokop z Zaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v iaro in pokopljejo v grob;

- raztros pepela, ki se opravi na posebej dolodenem prostoru na pokopali5du.

Drugadno ravnanje s pepelom, kot je dolo6eno v drugi in tretji alineji prejinjega odstavka, ni

dovoljeno.

O na6inu pokopa se dogovorita upravljavec pokopali5da in naro6nik pogreba oziroma izbrani

izvajalec pogrebne dejavnosti.

9. 6len

eas in nadin pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopali5da in narodnik
pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na nadin, dolo6en s tem odlokom.

Pogrebna slovesnost se ne organizira, ee se skladno z voljo pokojnika ali njegovih dru2inskih

dlanov le{o odklanja.
Pri izvedbi pogrebne slovesnosti se lahko na pokopaliSeih upo5tevajo tudi krajevni obidaji
pogrebne slovesnosti. Pogrebno slovesnost organizira izvajalec skladno z voljo umrlega ali

narodnika pogreba z izbrano opremo.

Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno pokopalisko mostvo obsega prevoz ali
prenos pokojnika iz mrliske vezice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.

K prijavi pokopa mora naroCnik pogreba oziroma izvai,alec pogrebne dejavnosti priloZiti listino, ki jo

izda poobla56eni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matidar mati6nega registra, kjer je

bila smrt prijavljena.

Pokop obsega dejanja, ki omogodajo polozitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov

pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na nadin, doloeen s

pokopaliSkim redom.

10. 6len

Pogrebna slovesnost na pokopalisdu se pridne na prostoru, ki je doloien v ta namen.



Pogrebna slovesnost je praviloma javna, kateri vsakdo nemoteno prisostvuje, ali v oijem

druZinskem krogu, ki ji prisostvujejo le povabljeni.

P6 pogrebni slovesnost se lahko opravi tudi verski obred, ki kaja do trideset minut, v soglasju z

izvajalcem pa tudi ve6.

Pri pogrebni slovesnosti lahko sodeluje tudi dastna enota z vojaSkim ali lovskim strelnim oroZjem,

ki izstreli 6astno salvo v slovo umrlemu. Za varnost je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.

'1 1 . 6len

Krsta z umrlim ali Zara s pepelom umrlega se na dan pogrebne slovesnosti poloZl praviloma od 8

ure dalje v mrli6ko veZo.

12. 6len

Mrliske veze so odprte med 8. uro in 23. uro.

1 3. 6len

Pogreb opravi pogrebno mostvo izvajalca-

Pogrebni sprevod se razvrsti tako, da so na delu nosilci zastav, verskih simbolov in praporov, nato

nosilci vencev, nosilci javnih odlikovanj in drugih priznanj ter duhovniki s spremstvom

Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in dru5tev

Del pogrebnih slovesnosti se lahko namesto na poslovilnem prostoru opravi ob grobu

14. dlen

Najkasneje dve uri po kondani pogrebni slovesnosti mora izvajalec grob zasuti, z delom pa pri6ne,

ko se vedina udeleZencev pogrebne slovesnosti umakne iz okolice groba. Pri tem poskrbi, da je

grob prilagojen vrstam grobov na pokopali56u.

III. POKOPALISKA DEJAVNOST IN UREJANJE POKOPALISE

15. 6len

Upravljanje pokopali5d obsega:
- zagotavljanjeurejenostipokopali56a,
- skrb za urejenost in \rzdrievanje mrliske vezice in njenega funkcionalnega prostora,

- zagotavljanje ogrevanja mrliSke veZice v zimskem 6asu,

- zagotavljanje aisdenja snega na poti od veZice do groba pokojnika,

- zagotavljanje praznjenja kontejnerjev za odpadke,
- oddajo grobov v najem in vodenje registra sklenjenih pogodb,

- vodenje evidence o grobovih in pokopih,
- vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na obmodju pokopali5d.



Upravljavec pokopaliS6 v obdini Poddetrtek so Krajevne skupnosti

16. dlen

Na pokopali5dih v ob6ini ni dovoljeno:

- nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma

prostorih za grobove:

- odlaganje odpadkov izven za to dolocenega prostora;

- odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopali5du, v pokopaliske zabojnike za odpadke;

- odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopali$kih prostorov in z objeKov v obmodju

pokopaliSda;

- opravljati kamnose5kih, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del v 6asu napovedane

pogrebne svedanosti;
- uporabljati prevoznih sredstev, razen otroSkih, invalidskih in rodnih vozi6kov ter slu2benih

vozil upravljavca pokopali56a;

- name6danje reklamnih sporodil na obmodju pokopali5da, razen uradnih obvestil

upravljavca.

Na pokopali3dih v ob6ini Poddetrtek so
- enojni, dvojni in grobnice;

- zarni grobovi (talni ali zidni);
- prostor za anonimne pokope;

- prostor za raztros pepela.

17. dlen

lahko naslednje zvrsti grobov

18. 6len

Upravljavec pokopalisda vodi evidenco o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopalisdu,

trajno evidenco grobov - kataster in evidenco najemnikov grobov za obdobje zadnjih deset let.

Upravljavec pokopalisda za vsako pokopalisae izdela pokopaliski kataster in nadrt pokopalisca, z
vrstami grobov ter sproti dopolnjuje evidenco grobov in najemnikov grobov.

Pokopaliski kataster se vodi za vsako posamezno pokopalisce posebej, in sicer v tekstualni in
grafidni obliki ter skladno s standardi obdinskega geografskega informacijskega sistema. Kataster,

nadrt pokopalisda in ostale evidence, ki jih je upravljavec dolZan voditi, vkljudno z vsemi zbirkami
podatkov, so last obdine.

19. 6len

Prostore za grobove daje v najem upravljavec, z najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni

obliki ter v skladu z zakonom in tem odlokom. Najemna pogodba se sklepa za nedoloden 6as.

Ob prijavi pokopa oziroma sklenitui najemne pogodbe se dodeli en grobni prostor.

Upravljavec lahko pisno prekine najemno pogodbo v primerih, ki jih doloda zakon

Ob smrti najemnika groba se morajo dedidi najemnika groba dogovoriti, kateri izmed njih bo
prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal



stroske pogreba umrlega najemnika. Ce pravice do najema groba nihde ne prevzame v roku

enega leta, najemna pogodba preneha.

Najemno razmerje je mogode prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so

dolo6eni z najemno pogodbo.

Najemna pogodba za grob lahko preneha na podlagi volje najemnika s pisno odpovedjo. Najemnik

mora pladati grobnino za tekode leto, v katerem odpoveduje pogodbo.

ee najemnik odpove najemno pogodbo za gtob s krsto pred potekom mirovalne dobe, mora

pladati grobnino tudi za leta do konca poteka mirovalne dobe. Mirovalna doba je 6as, ki mora
pote6i od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za grob s krsto zna5a

10let.

20. 6len

Za najem groba pladuje najemnik grobnino.

Grobnina predstavlja sorazmerni del letnih stroskov vzdrzevanja skupnih objektov in naprav na

pokopali5du, glede na vrsto groba. Letni stroSki vzdrievarya skupnih objektov in naprav na

pokopali5dih vsebujejo stro5ke vzdrZevanja objeKov in naprav na pokopaliSdih, skupnih glavnih

poteh, zelenicah, drevesih, grmovnicah, Zivih mejah, stroike odvoza odpadkov, porabe vode in

elektrike, nadzorno -varnostne sluZbe, zimske slu2be, informacijske pisarne, vodenja registrov in

drugih del, potrebnih za upravljanje.

Grobnina se pladuje letno za teko6e leto do konca meseca junija v tekodem letu. Ob prvem

najemu groba se grobnina plada v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.

2'1. dlen

Najemniki grobov so dol2ni:

- skleniti najemno pogodbo,

- spoStovati vse dolodbe iz najemne pogodbe,

- vzdrZevati grobove,

- spostovati pokopaliski red,

- redno pladevati grobnino,

- urejati grob v skladu z nadrtom pokopali3da in soglasji upravljavca

22. eh-n

Pokopi na pokopalisdih v na obmodju obdine se lahko opravijo vsak dan med 10. in '18. uro.

eas pogreba lahko odstopa od dolodbe iz prejsnjega odstavka tega dlena na podlagi soglasja
upravljavca.

23. 6len
Vsi obiskovalci pokopalis6a in izvajalci raznih del na pokopali5du se morajo vesti primerno kraju in
s spoStovanjem do umrlih.



Umrle, ki leZijo v mrli5kih ve2ah, se lahko obiskuje v dasu, ki je doloden s tem odlokom

Psov in drugih 2ivali ni dovoljeno voditi na pokopaliida, razen de gre za pse, ki sluZijo dloveku kot

vodniki

Na pokopalisdih se ne sme vozili z vozili, razen s posebnimi prevoznimi sredstvi, med katere

spadajo otro5ka prevozna sredstva in invalidski voziEki.

24. e|F-n

Najemniki grobov morajo skrbeti za urejen videz groba; to pomeni, da ga morajo redno vzdrievati,

kar obsega obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic in trave), da ta ne posega

na sosednje grobove ali poti, skrbeti za grobno opremo, redno odstranjevati plevel in odpadke, ki

jih morajo odlagati na za to dolodena mesta ter skrbeti za red in 6isto6o na pokopaliSdu.

25. dlen

Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak

drug poseg v prostor na pokopali5du je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopali56a.

Upravljavec pokopali5da izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko

so objekti kulturna dedisdina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloci ob6inska uprava v
't5 dneh. Odloditev obeinske uprave je dokondna, zoper njo pa je mogod upravni spor.

Na podlagi vloge pridobi najemnik groba dovoljenje za izkop umrlega in prenos na drugo
pokopaliS6e.

Dovoljenje izda upravljavec pokopali5da.

26. elen

lnspekcuski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja obdinska inipekcija

27 . dlen

Z denarno kaznijo 100,00 EUR se kaznuje posameznik, ki krii dolocila 16. 6lena in posameznik, ki

ravna v nasprotju z dolodbami 25. 6lena.

Z denarno kaznijo 250,00 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki

samostojno opravlja dejavnost ter pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe, kadar ravna v

nasprotju z dolodbami 16. in 25. 6lena.

IV. PREHODNE IN KONCNE DOLOEBE

28. dlen

Opremo groba predstavljajo nagrobna obeleZja, kot so spomeniki, robniki, krovne plo56e, ludke,

vaze in podobno.



Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o na6inu in pogojih i^talanja gospodarske
javne sluZbe urejanja pokopali5d ter pokopaliSke in pogrebne dejavnosti (Uradni list RS, 5t.

4/1998).

29. 6len

Za uporabo pokopaliS6a, pokopaliske objekte in naprave ter drugo pokopaliSko infrastrukturo
pladujejo uporabniki oziroma najemniki po ceniku, ki ga potrjuje obdinski svet..

30. dlen

Upravljavec mora v roku enega leta od uveljavitve tega odloka skleniti najemne pogodbe za
grobove, ki jih uporabniki uporabljajo brez pogodbe.

Po prejemu poziva s strani upravljavca je najemnik dolzan skleniti najemno pogodbo v roku enega
meseca, v nasprotnem primeru mu najemno razmerje oziroma pravica do sklenitve najemnega
razmerja preneha.

31 . 6len

Ta odlok zadne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevilka:
Poddetrtek, dne

lupan
Ob6ine Pod6etrtek

Peter Misja



OB.INA PODCETRTEK
ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA,
KOMUNALNO DEJAVNOST IN
VARSTVO OKOTJA

ZAPISNIK

4. seje Odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varswo okolia, ki je

bila dne 09. tO. ZO|T ob 18.00 uri v sejni sobi Obtine Podtetrtek

Prisotni ilani odbora:
cojko L0NaARIC
Marko IAKOPINA
BIAZ SELEKAR
Zlatko JURICAN
Marko JURAK

0dsotni dlani odbora:

- Martin JURAK

Ostali prisotni:
- Polona NOVAK - svetovalka za okolje in prostor

V uvodu je predsednik Odbora za urejanie prostora, komunalno deiavnost in varstvo
okolja, Goiko LONaARIa pozdravil vse prisotne in podal v razpravo predlog dnevnega
reda.

Dnevni red:

1, Potrditev zapisnika zadnie seie Odbora za ureianje prostora, komunalno
deiavnost in varstvo okolia, ki ie bil 10.10.2016

2. Predlog Odloka o pokopaliSkem redu v obEini Podietrtek
3. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o kategorizaciii Obtinskih iavnih cest v

Obtini Podtetrtek
4. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

K 1. toiki:
G. Lontarii je dal zapisnik prei5nie seje v potrditev in zapisnik je bil soglasno potrien.

K 2. toiki:
- G. Londarii na kratko predstavi predlog Odloka o pokopali5kem redu v obiini

Podtetrtek. Do sedaj je veljal Odlok iz leta 1998. Ve letu 2016 je bil sprejet Zakon o

pogrebni in pokopali5ki dejavnosti, kateri vstopi v veljavo 15.L0.2017. Predlog odloka o
katerem se danes pogovarjamo je napisan v skladu z novim Zakonom o pogrebni in

K q, N 5, To-&i



pokopali5ki dejavnosti. Nov odlok poleg vseh predpisanih aktivnosti, ki so vezane na
pokopali5ko in pogrebno dejavnost doloda 24 urno deZurno sluZbo, ki pa se bo lahko
izvaiala ko bo sprejeta Uredba o metodologiji, ki bo doloiala pravila za opravljanje
deZurne sluZbe.

Razvije se kratka razpravi,po kateri se sprejme naslednji sklep:

K 2. totki:

G. Lontarii je prestavil priloZeno gradivo in predal besedo ga. Poloni NOVAK da
predstavi predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji Obdinskih javnih cest v
Obtini Podtetrtek.
Ga. Novak pove, da je ob6ina Poddetrtek pristopila k odmeri ceste, nad stadionom proti
Termam Olimia. Del ceste je kategoriziran kot fP 817 34L, del pa ne. Lastnik parcele po
kateri poteka nekategoriziran del ceste, so SLOVENSKI DRZAVNI GOZDOVI, d. o. o.,
RoZna ulica 39, 1330 Kodevje. Lastnik predmete parcele (parc. 3t.1.62/9 k.o. Podtetrtek
- L229), ne dovoli odmere ceste ki ni kategorizirana. Zato smo se odloiili da izpeljemo
postopek kategorizacije. S tem ko bo cesta odmerjena, je vzpostavljena povezava med
zgornji delom Poddetrtka in Termami Olimia.

K 3. totki:
Na cesti LC 317 071(mimo Koie pri tarovnici) ie poveian promet tovornih vozil
zaradiizvoza lesa in gozdov na Rudnici.Zaradi prevelike obremenitve cesti5ta se
predlaga preverianie oz. postavitev prometne signalizaciie, ki prepoveduie
preveliko osno obremenitev tovornih vozil.

Seja je bila zakljutena ob 18.30.

Zapisala:
Polona NOVAK

dnik odbora
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