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PREDLOG ODLOKA O POKOPALISKEM REDU V OBdINI MORAVSKE
TOPLICE - I. obravnava
ZAdEVA"

1. ZAKONSKA

PODLAGA

16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 3t.35114,21115,25117),
4. dlen Zakona o pogrebni in pokopali5ki dejavnosti (Uradni list RS, !t- 62116),
Uredba o metodologlji za oblikovanje cen 24-ume deZurne sluZbe (Uradni list RS, 5t.
s/1 8),
17. dlen Zakona o prekr5kih (Uradni list RS, 3t.29111 - uradno predi5deno besedilo, 2lll3,
lllll3,74ll4 - odl. US, 92114 - odl. US, 32116 in 15/17 - odl. US).

2. RAZLOGI

ZA SPREJEM ODLOKA
Leta2016je bil sprejet nov Zakon o pogrebni in pokopali5ki dejavnosti (ZPPDej), ki uvaja
24-urno deZurno sluZbo, ki je obvezna obdinska gospodarska javna sluZba in obsega vsak
prevoz pokojnika od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne sluZbe ali
zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oz. drugih postopkov na
pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalcajavne sluZbe, vkljudno z uporabo le-teh.
Drugi del pogrebne dejavnosti, ki obsega prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna
deZurna sluZba, pripravo pokojnika, upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, pa
zakonodaj alec prepu5da trgu.
4. dlen ZPPDej doloda, da obdina z odlokom predpiSe pokopali5ki red, v katerem podrobneje
dolodi izvajanje pogrebne in pokopali5ke dejavnosti.
Januarja 2018 je bila sprejeta 5e Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24-ume deZurne
sluZbe, ki doloda izhodi5da za oblikovanje cen, sestavo cene, predradunsko ceno, kdo poravna
stroSke javne sluZbe, nadin porodanja, nadzor ter prehodne in kondne dolodbe.
Pravna podlaga za doloditev prekr5kov so dolodbe Zakona o prekr5kih (ZP-l). Ta v prvem
odstavku 3. dlena doloda, da se prekr5ki lahko dolodijo z zakonom. z Uredbo Vlade Republike
Slovenije in z odlokom samoupravne lokalne skupnosti. Dolodilo 17. dlena ZP-l v sedmem
odstavku doloda zneske glob, ki jih lahko predpi5e samoupravna lokalna skupnost z odlokom.

Cilj predloga novega Odloka o pokopali5kem redu je ureditev izvajanja pogrebne in
pokopali5ke dejavnosti v obdini, skladno z veljavno zakonodajo. S tem bo zagotovljena
pravna podlaga za opravljanje storitev pogrebne in pokopaliSke dejavnosti v obdini in
izpolnjena obveznost obdine po dolodilu tretjega odstavka 63. dlena ZPPDej, ki doloda, da
morajo obdine sprejeti nove odloke.
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3. OCENA FINANdNIH IN DRUGIH POSLEDIC
V proradunu obdine bo s prejetjem novega odloka nastal enkraten stro5ek, ki je povezan

z

njegovo objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. PREDLOGSKLEPA
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o pokopaliSkem redu
v Obiini Moravske Toplice in ga posreduje v lS-dnevno javno razpravo.
Pripravila:
obdinska uprava

Zupan'.
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Alojz Glavad, l.r.
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Predlog odloka

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne
Predlagane reiiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del
sprejetega predpisa (sesta todka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja
(Uradni list RS, it. 24l16).

jamii odikodninsko ali kako drugade.
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Na podlagi 4. (lena Zakona o pogebni in pokopali5ki dejavnosti (Uradni list RS, !;t. 62116), in
16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS,35/14,21115,25/17),je Obdinski
svet Obdine Moravske Toplice na ...... seji dne ............., sprejel

ODLOK
O POKOPALISKEM REDU V OBEINI MORAVSKE TOPLICE

I. SPLOSNE DOLOdBE

1. dlen
(vsebina odloka)

S tem odlokom Obdina Moravske Toplice

podrobneje doloda izvajanje pogrebne in

pokopali5ke dejavnosti na obmodju obdine.

Obrazloiitev:
Besedilo je oblikovano v skladu z doloiili Zakona o pogrebni in pokopaliiki dejavnosti
/ZPPDej/, ki v 4. ilenu doloia, da obiina z odlokom predpiie pokopaliiki red, v katerem
podrobneje doloii inajanje pogrebne in pokopaliike dejavnosti.

2. dlen
(pokopaliSki red)
(1) Ta odlok doloda:

-

nadin zagotavljanja 24-ume deZume sluZbe;
nadin izvajanja pogrebne slovesnosti;
osnovni obseg pogreba;

nadin in das pokopa;
nadin pokopa, deje pladnik obdina;
obratovanje mrliSkih veZic;
vzdrlevanje reda, distode in miru na pokopali5du;
nadin oddaje grobov v najern:
vodenje evidenc;
izdajo soglasij v zvezi s posegi na pokopali5du;
obseg prve ureditve groba;
mirovalno dobo za grobove;
zvrsti grobov;
okvime tehnidne normative za grobove;
nadin doloditve cenika uporabe pokopaliSkih objektov in naprav ter druge pokopali5ke
infiastrukture;
pogrebno pristojbino, ki jo lahko dolodi obdina za izvedbo pogreba na posameznem
pokopali5du, in ki jo upravljavcu pokopali5da plada izvajalec pogreba;
razmerje grobnine za posamezno wsto groba glede na enojni grob;
nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopali5ke dejavnosti;
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-

kazenske dolodbe,

druga rpra5anja pogrebne in pokopali5ke dejavnosti ter uporabnikov.

Obrazloiitev:
Besedilo doloia vsebino pokopaliikega reda v Obiini Moravske Toplice. Obiina s
pokopaliikim redom doloii naiin izvajanja pogrebne in pokopaliike dejavnosti na njenem
obmoiju. V okviru pogrebne dejavnosti obiina s pokopaliikim redom, doloia: naiin
zagotavljanja 2|-urne deZurne sluzbe, naiin izvajanja pogrebne slovesnosti, storitve
pokopaliiko pogrebnega moitva, osnovni obseg pogreba, naiin in ias pokopa in naiin
pokopa, ie je plainik obiina.
V oh,iru pokopaliike dejattnosti obiina s pokopaliikim redom doloia: pokopaliiia in mrliike
veZice v obiini, obratovanje mrliikih veZic; vzdrievanje reda, iistoie in miru na pokopaliiiu,
naiin oddaje grobov v najem; vodenje evidenc, izdajo soglasij v zvezi s posegi na pokopaliiiu.
Besedilo je oblikovano v skladu z doloiilom 1. ilena ZPPDej.

3. dlen
(uporaba predpisov)
Za vpraianja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopali5ke dejavnosti, ki niso posebej
urejena s tem odlokom, se neposredno uporabljajo veljami zakonski in podzakonski predpisi s
podrodja izvajanja pogrebne in pokopali5ke dejavnosti.

Obrazloiitev:
Z besedilom se doloia neposredna uporaba doloiil predpisov s podroija inajanja pogrebne
in pokopaliike dejavnosti, za vsa vpraianja, ki s tem odlokom niso urejena.

II. POGREBNA DEJA\,T{OST

4. dlen
(obseg pogrebne dejavnosti)
Pogrebna dejavnost obsega:

-

zagotavljanje 24-ume deZume sluZbe,

ki je

obvezna obdinska gospodarska javna

sluZba,

prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se izvaja
kot pogrebna dejavnost, ki se zagotavlja na trgu.

Obrazloiitev:
Na podlagi ZPPDej

se

pogrebna dejavnost deli na dva dela:

Prvi del se nanaia na zagotavljanje 2{-urne deiurne sluibe, ki je obvezna obiinska
gospodarska javna sluiba (t.i. ryrvi prevoz pokojnika<). Obiina bo za izvajanje te jovne
ila konc e s ij o.
Drugi del pogrebne dejavnosti pa se nanaia na vsa opravila, ki so potrebna v zvezi s
pogrebom in pokopom pokojnika. Ta del pogrebne dejavnosti izvaja izvajalec pogrebne
dejavnosti, ki si ga naroinik pogreba (svojci pokojnika) izbere prosto na trgu.
sluZb e pode

I
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Besediloje oblikovano na podlagi doloiila pn,ega odstavka 3. ilena ZPPDej.

5. dlen
(24-uma deZuma sluZba)
gl24-tma

deZuma sluZba obsega vsak prevoz pokojnika od kmja smrti do hladilnih prostorov
izvajalca jarme sluZbe ali do zdravstvelega zayoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema
organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne
sluZbe.

(2) 24-tma deZuma sluZba se na obmodju obdine izvaja s podelitvijo koncesije izvajalctt
pogrebne dejavnosti, ki izpolnjuje zakonske pogoj e za izvajanje 24-ume deZume sluZbe.
(3) Izvajalec 24-ume deZume sluZbe mora ravnati v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi
obdine ter izpolnjevati zakonske pogoje ves das opravljanja javne sluZbe.
Obrazloiitev:
Ena temeljnih novosti ZPPDej, je uvedba 2{-urne deZurne sluibe, za katero ZPPDej doloia,
da je obvezna obiinska gospodarska javna sluZba, kar pomeni, da morajo njeno inajanje
zagotoviti obiine, vsaka na svojem obmoiju.
Zagotavljanje 24-urne deZurne sluibe se nanaia na rprvk< prevoz pokojnika. Inajalec javne
sluibe mora zagotoviti prevoz pokojnika od lvaja smrti do svojih hladilnih prostoror oz. od
lcraja smrti do lraja zdravstvenega zavoda (kadar je to potrebno iz razloga obdukcije
pokojnega, odvzema organov ali drugih postopkov na pokojniku) in nato do svoj ih hladilnih
prostorov. Zakonodajalec ta del pogrebne dejavnosti ni prepustil trgu Trg namrei 24-urne
deiurne sluZbe ne more ustrezno zagotavljat| prav tako ne moremo priiakovati ustrezne izbire
izvajalca tega prevoza, s strani sorodnikov pokojnega, ki se ob smrti svojega bliinjega
znajdejo v tezkih trenutkih, kijih spremljata Zalost in prizadetost.
Besedilo prttega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila prvega odstavka 8. ilena ZPPDej
in doloia obseg 24-urne deZurne sluibe.
Besedilo drugega odstavka doloia obliko, v kateri se inaja 24-urna deZurna sluZba. Obiina
bo za izvajanje 24-urne deZurne sluZbe podelila koncesijo, po postopku in na naiin doloien z
veljavno zakonodajo (6. ilen ZGJS).
Izvajalec 2{-urne deZurne sluibe mora ves ias inajanja javne sluibe, ravnati v skladu z
veljavnimi zakonskimi in podzakanskimi predpisi in z veljavnimi obiinskimi predpisi. Ta
obveznost izvajalcaje doloiena v besedilu tretjega odstavka.

6.
(pogrebna dejavnost,

ki

dlen
se

opravlja na ftgu)

Izvajalec pogrebne dejavnosti je lahko pravna ali fizidna oseba, ki izpolnjuje pogoje za
opravljanje pogrebne dejavnosti, ki jih dolodajo zakon in podzakonski predpisi.
(2) Pogrebna dejavnost, ki se zagotavlja na trgu, obsega:
- prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-uma deZuma sluZba;
- pripravo pokojnika;
- upepelitevpokojnika;
- pripravo in izvedbo pogreba.
(3) Izvajalec pogrebne dejavnosti mora opravljati svojo dejavnost v skladu z veljavnim

(tl
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predpisom, ki ureja pogrebno in pokopali5ko dejavnost.

Obrazloiitev:
Besedilo prvega odstavko glede pogojev, ki jih mora izpolnjevati izvajalec pogrebne
dejavnosti, napotuje na uporabo doloib ZPPDej. Ta doloia pogoje za izvajanje pogrebne
dejavnosti v doloiilu 6. in 7. ilena, kjer med drugim doloia, da mora izvajalec pogrebne
dejavnosti izpolnjevati naslednje minimolne standarde :
- da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, ie je pravna oseba, dejavnost
vpisano v ustanovi\eni ah;
- da ima zaposleni najmanj dve osebi;
- da ima najmanj eno posebno yozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izkljuino t te
namene:
- da ima primerne prostore zd poslovanje s strankami.

Nadzor nad izpolnjevanjem zgoraj naitetih pogojev na podlagi zakona opravlja Inipektorat
pristojen za trg (55. ilen ZPPDej).
Za namen doloiitve standardoy in normativoy za inajanje pogrebne dejavnosti ter za prevoz
in pokop posmrtnih ostankov, sta bila sprejeta tudi podzakonska predpisa, in sicer Pravilnik o
minimalnih standardih in normativih za inajanje pogrebne dejavnosti (Uradni list RS, it.
42/17), ki doloia minimalne standarde in normdtiye za pogrebno vozilo za prevoz pokojnikov,
primerne prostore za poslovanje s strankami, ustrezen prostor za urejanje pokojnikov, hladilni
ptostor, transportno lffsto ter za ustrezno zaiiito delavcev v zyezi s higienskimi in zaiiitnimi
postopki pri ravnanju s trupli ter Pravilnik o prevozu in pokopu posmrtnih ostankov (IJradni
list RS, it. 53/17).
Besedilo drugega odstavkn doloia obseg pogrebne dejavnosti, ki se inaja na trgu. Pogrebna
dejavnost se nanaia na opravila, ki so potrebna v zvezi s pripravo pokojnika in inedbo
pogreba. Obseg pogrebne dejavnosti ZPPDej doloia v doloiilu drugega odstavka 5. ilena.
Besedilo tretjega odstavka doloia, da mora izvajalec pogrebne dejavnosti, le to opravljati v
skladu z veljavno zakonodajo. ZPPDej vsebuje doloiila, v katerih doloia naiine in pogoje za
prevoz pokojnika (9 ilen), pripravo pokojnika (10. ilen), upepelitev (11 ilen) ter pripravo in
imedbo pogreba. Za prevoz pokojnika ZPPDej med drugim doloia, da morata pri prevozu
sodelovati najmanj dve osebi, da je prevoz dovoljen samo s posebnimi pogrebnimi vozili...
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, pri pripravi
pokojnika morata sodeloyati najmanj dva urejevalca, priprava pa lahko poteka le v ustreznih
prostorih zdravstvene ustdnove ali izvajalca pogrebne dejavnosti ali domovih za upokojence...
1.

POGREB

7.

dlen

(narodilo pogreba in osnovni obseg pogreba)

(1) Narodilo pogreba obsega:
- prijavo pokopa,

-

pogrebno slovesnost,
pokop pokojnika.

(2) Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, minimalno pogrebno slovesnost in pokop,
vkljudno s pogrebno opremo.
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Obrazloiitev:

besedilom prvega odstavko je doloieno, kaj vse obsega pogreb oz. naroiilo pogreba.
Naroinik pogreba oz. izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naroinik pogreba, mora

Z

najprej prijaviti pokop upravljovcu pokopaliiia. K naroiilu pogreba spada tudi naroiilo
pogrebne slovesnosti, ki naj se izvede na posameznem pogrebu (pevci, duhottniki,
govorniki...), pri naiinu inedbe pogrebne slovesnosti, je potrebno upoitevati ielje pokojnika
oz. svojcev ter doloibe tega odloko in obiiaje, ki veljajo na doloienem obmoiju. V sklopu
naroiila pogreba je treba poskrbeti tudi za pokop pokojnika. Naroiilo pogreba ZPPDei, ureia
v doloiilu prvega odstavka 12. ilena.
Z besedilom drugega odstavka je doloieno, kaj vse obsega osnovni obseg pogreba. Osnovni
obseg pogreba je minimalni obseg pogreba, ki mora biti izveden ob vsakem pokopu oz.
pogrebu. ZPPDej doloia osnovni obseg pogreba v doloiilu drugega odstavka 12. ilena.
ZPPDej v doloiilu tetjega odstavka 12. ilena doloia, da podrobnejie osnovne standarde in
normative za osnovno pogreb doloiita Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno- podjetniika
zbornica Slovenije v soglasju z ministrstvom za gospodarstvo.
1.1.

Prijava pokopa

8.

dlen

(prijava pokopa)
(1) Pokop narodnik pogreba prijavi upravljavcu pokopali5da.
(2) Narodnik pogreba prijavi pokop v delovnem dasu upravljavca pokopaliSda, v primeru
nastopa smrti izven delovnega dasa upravljavca pokopali5da, pa najkasneje 24 w pred
pokopom.
(3) Za namen prijave pokopa, upravljavec pokopaliSda pripravi izjavo, ki jo podpi5e narodnik
pogreba.
(4) ie narodnik pogreba ob prijavi pokopa nima v najemu groba, mu ga dodeli upravljavec
pokopali5da, pri tem pa, deje le mogode upoSteva Zelje narodnika pogreba.
(5) Za najern groba narodnik pogreba in upravljavec pokopali5da skleneta najemno pogodbo.

Obrazloiitev:
Besedilo prvega odstavka doloia, kdo prijavi pokop in komu. Pokop prijavi upravljavcu
pokopaliii a nar oinik po greba.
ZPPDej ureja prijavo pokopa v doloiilu 13. ilena, kjer v tretjem odstavku med drugim tudi
doloia, da je treba k prijavi pokopa priloZiti listino, ki jo izda poobloiieni zdravnik oz.
zdravstvena organizacija, ali matiiar matiinega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
Besedilo drugega odstavka doloia, kdaj je potrebno prijaviti pokop upravljavcu pokopaliiia.
Naroinik pogreba prijavi pokop upravljavcu pokopaliSia v iasu delovnih ur upravljavca. V
primerih , ko smrt nostopi ob vikendih, med prazniki oz. drugih dela prostih dnevih paje treba
pokop prijaviti, najkasneje 24 ur pred njegovo izvedbo.
Z besedilom tretjega odstavka je doloieno, da se v zvezi s prijavo pokopa sestavi izjava, ki jo
podpiie naroinik pogreba. V praksi se namrei pogostolcrat dogaja, da se kasneje naroiniki
pogrebov, izogibajo dolinosti sklenine oz. prevzema najemne pogodbe.
V primeru, da naroinik pogreba ob prijovi pokopa, 3e nima v najemu groba, mu ga dodeli
upravljavec pokopaliiia, pri tem pa se, ie je le mogoie upoitevajo Zelje naroinika pogreba.
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoiek, glede katerega obfina ne
jamfi odikodninsko ali kako drugaie. Predlagane relitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del
spreletega predpisa (5esta tofka 7. flena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaaaja
(Uradni list RS,

il.

24116).
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1.2. Pogrebna slovesnost

9. dlen
(obseg pogrebne slovesnosti in nadin izvedbe)
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom krste oz. Zare s posmrtnimi
ostanki pokojnika in se opravi na pokopali5du, kjer bo pokop in prostoru, ki je doloden za ta
namen.

(2) Narodnik pogreba lahko izbira med naslednjimi nadini izvedbe pogrebne slovesnosti:
- javna pogrebna slovesnost;
- pogrebna slovesnost v oZjem druZinskem krogu.
(3) Dolodbe o pogrebni slovesnosti se smiselno enako uporabljajo tudi v primeru raztrosa
pepela.
ObrazloZitev:
Besedilo prvega odstavka doloia, kaj obsega pogrebna slovesnost in kdaj ter kje se opraviPogrebna slovesnost predstavlja osrednji del pogreba in se opravlja v skladu z ieljo pokojnika
oz. svojcev pokojnega, ob upoitevanju veljavnih predpisov in obiiajev. ZPPDej ureja
pogrebno slovesnost v doloiilu 11. ilena.
Besedilo drugega odstavka doloia naiine izvedbe pogrebne slovesnosti.
Z besedilom tretjega odstavka je doloiena smiselna uporaba doloib o pogrebni slovesnosti,
tudi v primeru raztrosa pepela. V skladu z zakonom bo na obmoiju obiine moien tudi raztros
pepela pokojnega na obmoiju pokopaliiia. Upravljavec pokopaliiia bo v prehodnem obdobju
dveh let, na najmanj enem pokopaliiiu v obiini uredil prostor, ki bo primeren za raztros
pepela pokojnih.
10. dlen
(izvaj anj e pogrebne slovesnosti)

(1) Pogrebna slovesnost se opravi na nadin doloden z zakonom in tern odlokom. Pogrebno
slovesnost opravi izvajalec pogrebne dejavnosti skladno z voljo pokojnika ali narodnika
pogreba, z izbrano opremo.

(2) Pri izvedbi pogrebne slovesnosti se lahko upo5tevajo tudi krajevni in drugi obidaji

pogrebne slovesnosti.

(3) Kadar pogrebno slovesnost organizia lokalna skupnost, drustvo ali verska skupnost, v
primeru smrti stanovskega ali verskega predstavnika, se lahko pokojnega pred pokopom
izjemoma poloZi tudi na doloden

kaj

zunaj pokopali5da.

Obruzloiitev:
Besedilo prvega odstavka doloia kdo opravi pogrebno slovesnost in na kakSen naiin.
Pogrebno slovesnost organizira izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti. Pogrebna slovesnosl se
organizira v skladu z t,oljo pokojnika oz. njegovih svojcev, ob upoitevanju veljavnih predpisov
in obiiajev.
Besedilo drugega odstavkn doloia, dct se pri inedbi pogrebne slovesnosti upoitevajo tudi
l<rajevni. verski in drugi obiiaji.
Besedito tretjega odstavka doloia, kdaj se lahko pogrebna slovesnost oz. njen del izjemoma
opravi na kraju zunaj pokopaliiia. Izieme se nanaiajo na pokope stanovskih, verskih in drugih
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predstavnikov. Gre za primere ko pokop pobjnika in pogrebno slovesnost organizira drZava
ali obiina oz. verska skupnost.
11. dlen
(posebnosti pogrebne slovesnosti)

(1) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in dru5tev.
(2) DruStvo, ki ima ob pogrebih svoje posebne obidaje (lovci, gasilci...) se lahko z njimi
vkljudi v pogrebno slovesnost.
(3) ie pri pogebni slovesnosti sodeluje strelska enota, ki izstreli dastno salvo kot zadnji
pozdrav pokojniku, mora biti zagotovljena popolna vamost, za karje odgovoren poveljnik oz.
vodja enote.

Obrazloiitev:
Besedilo prtega in drugega odstavka doloia moinost, da pri inedbi pogrebne slovesnosti
sodelujejo predstavniki verskih skupnosti, predstavniki druitev... Pogrebne slovesnosti, ki
potekajo ob pogrebih v obiini so veiinoma verske narave, prav tako na veliko pogrebih
sodelujejo razliina druiNa (gasilska, lovska...). DruiNa v pogrebno slovesnost vkljuiijo
>geste< s katerimi se zadnjii poslovijo od ilana/ilanice druiNa (sirena, iastna salva...).
Z besedilom tretjega odstavka je doloiena odgovornost vodje strelske enote, ki sodeluje pri
pogrebni slovesnosti, ta namrei mora poskrbeti za popolno varnost.
12. dlen
(potek pogrebne slovesnosti)

(1) Pogreb opravi pogrebno pokopali5ko mo5tvo izvajalca pogrebne dejavnosti.
(2) Storitve pokopali5ko pogrebnega mo5tva obsegajo prevoz ali prenos kste ali Zare iz
mrli5ke veZice do mesta pokopa s poloZitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(3) Pogrebna slovesnost se pridne, ko se na poslovilni prostor prinesejo zastave, simboli in
Lara oziroma krsta. Od umrlega se lahko poslovijo govomiki, pevci, recitatorji, glasbeniki ter
predstavniki verskih in stanovskih skupnosti.
(4) Po uvodni pogrebni slovesnosti, ki poteka na poslovilnem prostoru se oblikuje pogrebni
sprevod, ki gre do kaja pokopa, ali pa se pogrebna slovesnost zakljudi. Razpored v pogrebnem
sprevodu je praviloma naslednji:
- v primeru civilnega pogrebaje na delu sprevoda drZavna zastava, nato pa prapori;
- v primeru cerkvenega pogrebaje na delu drZayna zastaya, kriZ in nato prapori;
- za prapoi so nosilci odlikovanj in priznanj, nosilci vencev, pevci, duhovnik, ian ali
ksta, svojci in za njimi ostali udeleZenci pogreba.
(5) UdeleZenci pogrebnega sprevoda se razwstijo ob grobu. Ob grobu se lahko opravi del
pogrebne slovesnosti.
(6) Najkasneje 2 uri po kondani pogrebni slovesnosti mora izvajalec pogrebne dejavnosti
zasuti grob ali pokriti grobnico; z delom pa pridne, ko se vedina udeleZencev pogrebne
slovesnosti umakne iz okolice groba.

Obrazloiitev:
Besedilo prvega odstavka doloia, kdo opravi pogreb. Inajalec pogrebne dejavnosti,
zagotavlja na trgu, je dolian zagotoviti pogrebno moino, ki opravi pogreb.

ki

se
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odstavka je doloien naiin potekn pogrebne
slovesnosti. Naiin kako poteka pogrebna slovesnost, narekujejo predvsem krajevni obiiaji in
ielje oz. volja umrlega ter svojcev pokojnika oz. naroinika pogreba.

V besedilih drugega, lretjega in ietrtega

13. dlen

(minimalna pogrebna slovesnost)
Minimalna pogrebna slovesnost obsega prenos pokojnika iz mrli5ke veZice do mesta pokopa.

Obrazloiitev:
Besedilo doloia obseg minimalne pogrebne slovesnosti in doloia, da minimalna pogrebna
slovesnost obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliike veiice oziroma upepeljevalnice do
mesta pokopa. Na podlagi tako oblikovanega doloiila, je pri vsakem pogrebu potrebno izvesti
vs aj minimalno po gr e bno s lovesno s t.
Obseg minimalne pogrebne slovesnosti ZPPDej ureja v doloiilu tretjega odstavka I f. ilena, ki
doloia, da minimalna pogrebna slovesnost obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliike
veZice ali upepeljevalnice do mesta pokopa:
1.3. Pokop
14. dlen
(wste pokopa)
(1) Na pokopali5dih na obmodju obdine so dovoljene naslednje

wste pokopov:
- pokop s krsto, kjer se pokojnik poloZi v krsto in pokoplje v grob;
- pokop z Zaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v Zaro in pokopljejo v
grob ali poloZijo v Lami zid;
- raztros pepela, ki se opravi na posebej dolodenon prostoru na pokopali5du.
(2) Raztros pepela zunaj pokopali5da, na obmodju Obdine Moravske Toplice, ni dovoljen.

Obrazloiitev:
Besedilo prvega odstavka doloia vrste pokopa, ki so dovoljeni na pokopaliiiih v obiini.
Tradicionalni pokop s krsto, kije ie pred nekaj iasa veljal za edinega spremenljivega, v veliki
meri nadomeiiajo pokopi z Zaro. TaWen trend je prisoten na vseh pokopaliiiih v Sloveniji,
velja pa tudi za pokopaliiia na obmoiju naie obiine. Pokop z Zaro pa danes vse pogosteje
nadomeiia ie novejia oblika pokopa, in sicer raztros pepela posmrtnih ostankay na
pokopaliiiu, morju ali drugi lokaciji glede na ielje preminulega in njegovih svojcev. Veija
slovenska pokopaliiia so zaradi poveianega povpraievanja Ze uredila primerne prostore za
raztros. S predlogom odloka predlagamo, da se takien prostor za raztros pepela uredi tudi na
vsaj enem pokopaliiiu v naii obiini, in tako zagotovi moZnost tudi takine vrste tpoktpa<. Ker
gre za komplelrsno zadeyo, ki zahteva celostni pristop, predlagamo, da se tal<ien prostor oz.
vei prostorov (odvisno od moinosti in potreb na pokopaliiiih v obiini) uredi najkasneje v
obdobju dveh let. Z uredi\ijo prostora za raztros pepela ne bomo sledili le trendom na tem
podroiju, ampak zadostili tudi ZPPDej, ki v doloiilu 17. ilena med vrstami pokopov ureja tudi
raztros pepela, ki se opravi na posebej doloienem prostoru na pokopaliiiu.
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i 5. dlen
(das pokopa)

(1) Pokojnik se do pokopa duva v mrli5ki veZici.
(2) Pokop se opravi, ko je preteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti, razen v izjemnih primerih,
ko zakon doloda, da se pokop lahko opravi prej.
(3) Toden das pokopa dolodijo svojci pokojnika oz. narodnik pogreba, po dogovoru z
izvajalcem pogrebne dejavnosti in predstavnikom verske skupnosti, de gre za verski pogreb.
(4) Pokop lahko opravi le pokopali5ko pogrebno moStvo izvajalca pogrebne dejavnosti.
Storitve pogrebno pokopaliSkega mo5tva obsegajo tudi izkop in zasutje grobne jame.
(5) Izvajalec pogrebne dejavnosti je dolZan pred izkopom grobne jame ustrezno zavarovati
sosednje grobove in nagrobne spomenike, ter paziti, da jih pri izkopu in zasutju ne po3koduje.
(6) ias pogreba in pokopa se praviloma prilagaja letnemu dasu, upo5tevajod moZnost
obveznega zasutja in zadasne ureditve groba 5e v dasu dnevne svetlobe.

Obrazloiitev:
Besedilo prvega odstavka doloia, da se pokojnik do pokopa iuva v mrliiki veZici. Vsa
pokopaliiia v obiin| razen Lukaievci, Noriinci II in Selo II, imajo mrliike veZice, zato
pokopaliiki red ne dopuiia, da bi se pokojnik do pokopa iuval doma oz. kje drugje. Razen v
izjemnih primerih, doloienih s tem odlokom (tretji odstavek 10. ilena, v primeru ko pogreb
organizira driava, obiina ali verske skupnosti).
Besedilo drugega odstavka doloia koliko ur mora preteii med nastopom smrti in pokopom. Le
v izjemnih zakonsko doloienih primerih se lahko ta rok skrajia. ZPPDej v doloiilu tretjega
odstavka 15. ilena, doloia izjeme, ki so: veije naravne in druge nesreie, v vojni in izrednih
razmerah...
Besedilo tretjega odstavka doloia naiin doloiitve toinega iasa pokopa oz. pogreba. Toien
ias pokopa doloiijo svojci pokojnika po dogovoru z izvajalcem pogrebne dejavnosti in
predstavnikom verske skupnosti, ie gre za verski pogreb.
Besedilo ietrtega odstavka doloia, da pokop pokojnika lahko opravi le izbran inajalec
pogrebne dejavnosti, pokop pokojnika opravljen s strani nekoga, ki ni inajalec pogrebne
dej avnosti ni dovolj en.
Besedilo petega odstavka se nanaia na naiin doloianja iasa pokopa oz. pogreba. Izvajalec

pogrebne dejavnosti in svojci pokojnika oz. naroinik pogreba morajo pri doloianju iasa
pokopa oz. pogreba poleg individualnih ielj, upoitevati specifiinosti letnega iasa, v katerem
se opravlja pokop oz. pogreb (npr. vroiina v poletnih mesecih, lvajii dnevi v zimskem iasu...).
16. dlen
(nadin pokopa, deje pladnik obdina)

(1) ie je piadnik pogreba Obdina Moravske Toplice se zagotovi osnovni obseg pogreba.
(2) Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno
slovesnost in pokop.
(3) ieje pladnik pokopa obdina, se opravi pokop z Zaro.
(4) Obdina ima pravico do powadila pogrebnih stro5kov iz zapu5dine umrlega.
Obraz.loi.itev:
Besedilo prvega odstavka doloia naiin pokopa, kadar

je plainik pogreba obiina. V takem
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primeru obiina mora zagotoviti osnovni obseg pogreba, ki obsega prijavo pokopa, minimalno
pogrebno slovesnost in pokop, vkljuino s pogrebno opremo. Z doloiilom se izpolnjuje zahteva
iz doloiila drugega odstavka f. ilena ZPPDej, ki doloia, dct obiina s pokopaliikim redom med
drugim doloi| naiin pokopa, ie je plainik obiina.

III. POKOPALISKA DEJA\TNOST
17. dlen
(obseg pokopaliSke dejavnosti)

(1) PokopaliSka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopali5d in mrli5kih veZic.
(2) Pokopali5ka dejavnost v obdini se opravlja kot gospodarska ja.,ma sluZba v obliki javnega
podjetja.

Obrazloiitev:
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila drugega odstavka 3. ilena
ZPPDej, ki doloia, da pokopaliika dejavnost obsega upravfonje ter urejanje pokopaliii in ju
zagotavljct obiina.
Besedilo drugega odstavka doloia v kateri obliki obiina zagotavlja pokopaliiko dejavnost.
Pokopaliika dejavnost, ki obsega uprovljanje pokopaliii, urejanje pokopaliii in oddajanje
prostorov za grobove v najem, se v Obiini Moravske Toplice inaja v okvirujavnega podjetja,
ki je ena od oblik inajanja gospodarskih javnih sluib.

18. dlen
(pokopaliSda na obmodju Obdine Moravske Toplice)

Na obmodju Obdine Moravske Toplice so naslednja pokopaliSda:
- pokopaliSdeAndrejci,
- pokopali5deBerkovci,
- pokopali5deBogojina,
- pokopali5deBukovnica,
- pokopali3de iikedka vas,
- pokopali5de Filovci,
- pokopaliSde Fokovci,
- pokopaliSde Ivanci,
- pokopali5delvanovci,
- pokopaliSde Ivanj5evci I (pri zvoniku),
- pokopali5de Ivanj5evci II (staro),
- pokopali3de Kandevci I (pri domu duhovnosti),
- pokopali5de Kandevci Il (z velico),
- pokopali5de Kmci,
- pokopaliSdeLondarovci,
- pokopali5deLukadevci
- pokopaliSdeMartjanci,

-

pokopali5deMlajtinci,
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pokopali5de Moravske Toplice,
pokopali5de Motvarj evci,
pokopali5de Nor5inci I (v vasi),
pokopali5de Nor5inci II (staro),
pokopaliSde Porda5inci,
pokopaliSde Prosenj akovci,
pokopali5de Ratkovci,
pokopaliSde Sebeborci,
pokopaliSde Selo I (veliko),
pokopali5de Selo II (pri rotundi),
pokopaliSde SrediSde,
pokopali5de Suhi Vrh - Gornji Moravci,
pokopali5de Te5anovci,
pokopali5de Vudja Gomila.

19. dlen

Na pokopali5du v dolodenem naselju se pokopavajo:
vsi pokojni iz naselja, kateremu je pokopali5de namenjeno,
pokojni iz drugih krajev, de je pokojni pred smrtjo tako Zelel oziroma, de tako Zelljo
svojci pokojnega.

Obrazloiitev:
Besedilo doloia, komu je pokopaliiie v doloienem naselju oz. vasi namenjeno. Naieloma se
na pokopaliiie v vosi oz. naselju pokopavajo prebivalci iz te vasi, v doloienih primerih, pa
tudi pokojni iz drugih lcrajev, kadar je bila talcina Zelja pokojnega oz. njegovih svojcev.

20. dlen
(mrliSke veZice)

(1) Vsa pokopali5da na obmodju Obdine Moravske Toplice, razen pokopali5da Lukadevci,
Nor5inci II in Selo II, imajo mrli5ko veZico. Uporaba mrli5ke veliceje na pokopali5dih, ki
imajo mrliSko veZico, obvezna.
(2) Mrli5ke veZice obratujejo od dasa, ko je krsta oz. Zaru prenesena v mrli5ko veZico do
pogrebne slovesnosti, v dogovoru med upravljavcem pokopali5da, izvajalcem pogebne
dejavnosti in narodnikom pogreba.

Obrazloiitev:
Obiina s pokopaliikim redom doloii tudi pokopaliiia, ki morajo imeti mrliiko veZico (4. ilen
ZPPDej).

Besedilo drugega odstavka doloia obratovalni ias mrliikih veiic. S predlogom odloka
predlagamo, da se obratovalni ias mrliikih veZic doloii okvirno oz. se veZe na ias, ko se lvsta
oz. iara prenese v mrliiko veZico do zaietka pogrebne slovesnosti. Ta ias je namenjen slovesu
svojcev, prijateljev, znancev... od pokojnih in v tem iasu morajo mrliSke veiice obratovati.
ZPPDej v doloiilu drugega odstavka 4. ilena doloia, da obiina s pokopaliikim redom doloii
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tudi obratovanje mrliikih veiic.

1.

UPRAVLJANJE POKOPALISd
21. dlen
(obseg upravlj anj a pokopali5d)

(1) Upravljanje pokopali5d, ki seizvajakot gospodarska javna sluZba, obsega:

-

zagotavljanje urejenosti pokopali5da,
izvajanje investicij in investicijskega vzdrZevanja,
oddajo grobov v najem,
vodenje evidenc ter
izdajanje soglasij v zvezi s posegi na obmodju pokopaliSda.
(2) Upravljavec pokopali5d na obmodju obdine Moravske Toplice je Javno komunalno
podjetje iista narava d.o.o. . Medseboj na razmeqa med obdino in javnim podjedem se
uredijo v posebni pogodbi o upravljanju pokopali5d.
(3) Upravljanje pokopali5d se frnancirarz:
- grobnin,
- najema za uporabo pokopali5kih objektov in naprav,
- pogrebnihpristojbin,
- drugih virov.

Obrazloiitev:
Besedilo l. odstovka je oblikovono na podlagi doloiila 26. ilena ZPPDej in doloia obseg
dejavnosti, ki se opravljajo v okviru upravljanja pokopaliii. Besedilo 2. odstavka je
oblikovano na osnovi 27. ilena ZPPDej , ki doloia, da je upravljavec pokopaliiia obiina ali
oseba javnega prava, ki jo za upravljavca doloii organ, pristojen za izvrievanje proraiuna
obiine, s svojim ahom v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoienjem drZave
in loknlnih skupnosti. Besedilo 3. odstavka doloia vire financiranja upravljanja pokopaliii.
22. dlen
(vzdrZevanje reda, distode in miru na pokopali5du)

(1) Upravljavec pokopali5da vzdrLtje red, distodo in mir na pokopali5du tako, da:
- poskrbi za disto in pripravljeno mrli5ko veZico v primeru prijavljenega pogreba;
- skrbi za urejenost in vzdrbtje pokopali5de in pokopali5ke objekte;
- oddaja grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
- vodi evidenco o grobovih;
- organizira in nadziravzdrZevalna dela na pokopali5du;
- skrbi zared in distodo na pokopali5du in v njegovi neposredni okolici;
- skrbi za urejenostinvzdrLevanje mrli5ke veZice in njenega funkcionalnega prostora;
- zagotavlja ogrevanje mrli5ke veLice v zimskem dasu;
- zagotavlja di5denje snega na poti od veZice do groba pokojnika, v primeru pogreba;
- zagotavlja praznjenje kontejnerjev za odpadke.
Obrazloiitev:
Besedilo doloia kako upravljavec pokopaliiia vzdriuje red,

iistoio in mir

na

pokopaliiiu. V
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predlogu odloka predlagamo ureditev po kateri bo za iisto in pripravljeno mrliiko veZico na
pokopoliiiu, v primeru prijave pokopa, dolian poskrbeti upravljavec pokopatiiia, torej Cista
narava, in ne vei svojci pokojnega, kotje bila dosedanja pralcsa na nekaterih pokopaliiiih.
23. dlen
(prepovedi)
Na obmodju pokopaliSda je prepovedano:
nedostojno vedenje kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih;
odlaganje odpadkov izven za to dolodenega prostora;
odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopaliSdu, v zabojnike na pokopali5du;
onesnaZevanje ali poSkodovanje pokopaliSkih objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali
nasadov;
vodenje Zivali na pokopaliSde;
odtujevanje predmetov s tujih grobov, iz mrli5ke veZice in drugih objektov na pokopali5du;
voZnja s kolesom ali drugim prevoznim sredstvom med in po grobovih;
opravljanje kamnoseSkih, kovino-strugarskih in drugih del v dasu napovedane pogrebne
slovesnosti;
postavljati, spreminjati ali odstranjevati spomenikov in grobnic ter kako drugade posegati v
prostor na pokopaliSdu brez predhodnega soglasja upravljavca pokopaliSda;
name5danje reklamnih sporodil na obmodju pokopali5da, razen uradnih obvestil
upravlj avca.

Obrazloiitev:

Z besedilom so doloiene prepovedi, ki se nanaiajo na vse, ki se nahajajo na pokopaliiiu
(svojci oz. obiskovalci pokopaliiia, inajalec pogrebne dejavnosti, upravljavec
pokopaliiia...). Pri oblikovanju prepovedi je v ospredju zagotovitev spoitovanja naiela
pietete, kot jo doloia ZPPPDej, ta v doloiilu 2. ilena doloia, dq se pogrebna in pokopaliSka
dejavnost opravljata s spoitovanjem in pieteto (globoko spoitovanje) do pokojnika. Namen
prepovedije ohranjati in zagotoviti red na pokopctliiiu.

24. dlen
(oddaja groba v najem)

(1) Prostore za grobove oddaja v najem upravljavec pokopali5da z najernno pogodbo, ki mora
biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu z zakonom in tem odlokom.
(2) ie narodnik pogreba ob prijavi pokopa nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem
upravljavec pokopali5da, s katerim mora narodnik pogreba pred narodilom pogreba skleniti
najemno pogodbo.

(3) Ob pisnem soglasju narodnika pogreba lahko namesto njega sklene pogodbo

z
pisnem
pravna
pokopaliSda
fizidna
ali
oseba.
ie
nobena
druga
oseba
ob
druga
upravljavcern
soglasju narodnika pogreba z upravljavcem pokopaliSda ne sklene najemne pogodbe, jo mora
skleniti narodnik pogeba.
(4) Prostore za nove grobove doloda upravljavec pokopaliSda.
(5) Najemnik grobaje lahko samo ena pravna ali fizidna oseba.
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ObrazloZitev:
Besedilo prvega odstavka doloia, da je za najem grobott potrebno sHeniti najemno pogodbo.
Najemna pogodba se sklene med upravljavcem pokopaliiia in najemnikom.
ZPPDej ureja oddajo groba v najem v doloiilu 29. ilena, ki doloia, da grob odda v najem
upravljavec pokopaliiia na podlagi najemne pogodbe v skladu s predpisi obiine in
pokopaliSkim redom.
Besedilo drugega odstavka ureja primere, ko naroinik pogreba ob prijavi pogreba oz. pokopa
ie nima v naj emu groba. Prostor za grob mu dodeli upravljavec pokopaliiia, pri tem, ie je le
mogoie upoiteva tudi ielje naroinika pogreba.
Najemno pogodbo naieloma sklene naroinik pogreba, predlog odlokn pa po vzgledu zakona, v
besedilu tretjega odstavka dopuiia mornosL da najemno pogodbo ob pisnem soglasju
naroinika pogreba, sklene druga fiziina ali pravna oseba.
Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila prvega odstavkn 30. ilena
ZPPDej, ki doloia, da je najemnik groba lahko le ena pravna ali fiziina oseba. Ker ureditev
po novi zakonodaji striktno doloia, da je najemnik groba lahko le ena fiziina ali pravna
oseba, v pral<si ne bo mogoie vei sklepati najemnih pogodb, kjer je bilo za en grob vei
najemnikov (npr. po smrti stariev, sta bila najemnika groba oba otroka, vsak do '/, polovice).
25. dlen
(trajanje najema)

(1) Grob se odda v najem za nedoloden das.
(2) Upravljavec pokopaliSda lahko prekine najem v primerih, ki jih doloda zakon.
(3) Ob smrti najemnika groba se morajo dedidi najemnika groba dogovoriti, kateri izmed njih
bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico ima tisti, ki je porarmal stroSke
pogreba umrlega naj onnika.
(4) Najemno razmeq'e je mogode prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki
so dolodeni z najemno pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezpladen. Pogoji ne smejo
ovirati prenosa.
(5) V primerih ko pride do prekinitve najema se Steje grob kot opuSden do konca mirovalne
dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje ali odda drugemu najemniku. Najemnik groba
mora ob prekinitvi najema na lastne stroSke odstraniti vse nagrobno obeleZje z obmodja
pokopali5da, v nasprotnem primeru to na njegove stro5ke, stori upravljavec pokopali5da.

Obrazloiitev:
Besedilo prvega odstavka doloia, da se najemne pogodbe za najem grobov sklepajo za
nedoloien ias, torej sklenitev najemne pogodbe za doloien ias ni mogoia. Ureditev izhaja iz
doloiila prvega odstavka 32. ilena ZPPDej. S tal<ino uredivijo je zagotovljeno, da se
najemniki grobov menjavajo le ob zakonsko doloienih pogojih in primerih.
Besedilo drugega odstavka, glede primerov, ko najemno pogodbo prekine upravljavec
pokopaliiia, napotuje na uporabo doloib ZPPDej, ta v doloiilu drugega odstovka 32. ilena
doloia, da se najem lahko prekine v primerih:
- ie najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu;
- ie najemnik ne vzdrZuje groba v skladu s pokopaliSkim redom in doloibami najemne
pogodbe;
- ob opustitvi pokopaliiia;
- kadar to zahteva nairt preureditve pokopaliiia.
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Besedilo tretjegd odstavka doloia kdo pridobi pravico do najema groba, v primeru smrti
najemnika groba. S takino ureditvijo se skuia zagotoviti kontinuiteta (neprekinjenost)
najemnega razmerja oz. vzdrievanje groba tudi po smrti najemnika groba.
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila ietrtegd odstdvko 30. ilena ZPPDej .
Besedilo ietrtega odstavkn ureja prenos najemnega razmerja in je oblikovano na podlagi
doloiila iestega odstavka 30. ilena ZPPDej.
Besedilo petega odstavka doloia da se v primerih prekinine najema, torej ko najem prekine
upravljavec pokopaliiia ali najemnik, iteje grob kot opuiien, po preteku mirovalne dobe (10
let) pa se grob prekoplje in odda drugemu najemniku. Najemnik groba pa mora na lastne
stroike poskrbeti, za odstranitev nagrobnega obeleZja z obmoija pokopaliiia.

26. dlen
(najemna pogodba)
Najemna pogodba mora dolodati zlasti:
- stranke najemnega razmerja;
- trajanje najema;
- ime in priimek pokojnih v posameznem grobu, letnico rojstva in smrti;
- ime pokopali5da, Stevilko in vrsto groba;
- osnove za obradun viSine letne grobnine in nadin pladevanja;
- obveznosti najemnika glede urejanja grobov oz. prostora za grob;
- ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemnika.

Obrazloiitev:
Z besedilom so doloiene bistvene sestavine najemne pogodbe.
27

. dlen

(grobnina in razmerje grobnine za posamezno vrsto
groba glede na enojni grob)

(1) Za najem groba pladuje najemnik grobnino.
(2) Grobnina predstavlja sorazmemi del letnih stro5kov upravljanja pokopali5ke dejavnosti za
posamezno vrsto groba, izradunan na podlagi se5tevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij
do enojnega groba.
(3) Grobnina za otroSki in Zami grob znala 7 5 % grobnine za errojni grob, grobnina za dvojni
grob 135 % grobnine za enojni gob, grobnina za povedan grobni prostor 170 %o grobntne za
enojni grob in grobnina za grobnico 185 % grobnine za enojni grob. Raztros pepela se plada v
enkratnem znesku ob raztrositvi pepela v viSini grobnine za enojni grob.
(4) Stro5ki grobnine vkljudujejo stroSke za urejenost pokopaliSda, stro5ke oddaje grobov v
najem in stro3ke vodenja evidenc.
(5) Vi5ino grobnine na predlog upravljavca pokopali5da, s sklepom potrdi obdinski svet.
(6) Grobnina se pladuje letno do 31.12. v tekodem 1etu. Upravljavec pokopali5da izstavi radune
za grobnino dva krat letno, in sicer v mesecu majl za obdobje od 1.1. - 30.6., in v mesecu
novembru za obdobje od 1.7 . - 31.12. .
(7) Ob prvem najemu novega groba, se grobnina plada v sorazmemem delu do konca letnega
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obiina ne
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spoetega predpisa (5esta toika 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja
(Uradni list RS, 6r. 241!6).

Predlog - I. obrarrnava

obdobja.
(8) V primeru, de Zeli najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe, pred potekom mirovalne
dobe, mora pladati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.
ObrazloZitev:
Besedilo prvegq odstavka doloia, da najemnik za najem groba plaiuje grobnino in je
oblikovano na podlagi doloiila prvega odstavka 34. ilena ZPPDej. Novi zakona uvaja nov
termin grobnina. Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila drugega
odstavka 34. ilena ZPPDej in doloia podlago za izraiun viiine grobnine. Grobnina namrei
predstavlja sorazmerni deleZ letnih stroikov upravljanja pokopaliike dejavnosti zo posomezno
vrsto groba, izraiunan na podlagi seitevkn vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega
groba.
Besedilo tretjega odstavka doloia, katere stroike vkljuiuje strofek grobnine. Namrei v stroiek
grobnine, ki ga plaiujejo najemniki spadajo stroiek za urejenost pokopaliiia, stroiek oddaje
grobov v najem in stroiki vodenja evidenc.
Besedilo ietrtega odstavka doloia, da vifino grobnine, kijo predlaga upravljavec pokopaliiia
mora potrditi obiinski svet.
Besedilo petega odstavka doloia, da se grobnina plaiuje za obdobje enega leta. Besedilo
iestega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila petega odstavkn 34. ilena ZPPDej in
dopuiia moZnost, da se grobnina plaia za obdobje daljie od enega leto, vendar najvei za
deset let.

Besedilo iestega odstavka ureja primere, ko najemnik Zeli odstopiti od najemne pogodbe.
Najemnik namrei lahko odstopi od najemne pogodbe, pod pogojem, do poravna grobnino do
konca poteka mirovalne dobe.
28. dlen
(pravice in dolZnosti najemnikov)

Najemnik groba ima zlasti naslednje pravice in dolZnosti:
- pravico in dolZnost do sklenitve najemne pogodbe;
- pravico in dolZnost urejati grob v skladu z nadrtom pokopali5da in soglasjem upravljavca;
- dolZnost odlagati odpadke v zato dolodene posode oz. zabojnrke;
- dolZnost pladevati grobnino;
- dolZnost na lastne stro5ke poskrbeti za odstranitev nagrobnega obeleZja iz obmodja
pokopali5da v primeru obnove ali opustitve groba;
- dolZnost sporoditi upravljavcu pokopali5da spremembo naslova.

Obrazloiitev:
Besedilo tega ilena doloia pravice in dolinosti najemnikov grobov.

29. dlen
(vodenje evidenc)
(1)Upravljavec pokopali5da mora za vsako pokopali5de voditi:
- trajno evidenco o pokojnih, ki so ali so bili pokopani na pokopali5du;
- trajno evidenco grobov - kataster in
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-

evidenco najemnikov grobov za obdobje zadnjih desetih let.
(2) Glede wste podatkov, ki se vodijo v posamezni evidenci in dostopa do podatkov, se
uporabljajo dolodbe zakona.

Obrazloiitev:

Besedilo pntega odstavkct doloia, katere vrste eyidenc je dolZan za posamezno pokopaliiie
voditi upravljavec pokopaliSia inje oblikovano na podlagi doloiila prvega odstavka 35. ilena
ZPPDej. Z vodenjem in stalnim aZuriranjem evidenc je zdgotovuena preglednost nad grobovi
na posameznem pokopaliiiu, njihovimi najemniki in pokojnimi na posameznem pokopaliiiu.
Besedilo drugega odstavka glede vrste podatkov, ki se vodijo v posamezni evidenci napotuje
na uporabo doloib ZPPDej, ki v doloiilu drugega, tretjega, ietrtegd in petega odstavka 35.
ilena, doloia vrsto podatkott, ki se vodijo v evidencah in pogoje za dostopanje do teh
podatkov.
30. dlen
(izdaja soglasij v zvezi s posegi v prostor na pokopali5du)

(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter
vsak drug poseg v prostor na pokopali5du je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca
pokopaliSda.

(2) Upravljavec pokopali5da daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in
drugih nagrobnih obeleZij na obmodju pokopali5da v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavcu pokopali5da je potrebno izvedbo del, na katera se nana5a izdano soglasje, tudi
priglasiti, najkasneje dva dni pred samo izvedbo.
(4) Upravljavec pokopali5da izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v
primerih, ko so objekti kultuma dedi5dina ali kultumi spomenik. O zavmitvi soglasja odlodi
obdinska uprava v 15 dneh. Odloditev obdinske uprave je dokondna, zoper njo pa je mogod
upravni spor.
(5) Za druga dela na obmodju pokopali5da mora izvajalec pri upravljavcu pokopali5da
priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezpladna.
Obrazloiitev:
Z ZPPDej je podrobno urejen naiin izdaje soglasij v zvezi s posegi v prostor na pokopali\iu.
Zakon v doloiilu 36. ilena doloia, da upravljavec pokopaliiia daje soglasje za postayitev,
popravilo, odstrqnitet) spomenikov in drugih nagrobnih obeleiij na obmoiju pokopaliiia,
medtem ko za >manjia dela< (klesanje in barvanje irh iiiienje spomenikov...), zakon doloia,
da mora inajalec pri upravljavcu pokopali|ia priglasiti le termin izvedbe del.
Izdaja soglasij upravljavcu pokopaliiia omogoia, da ima nadzor nad posegi na pokopaliiiu
in naiini njihove inedbe. Pri tem upravljavec pokopaliiia skrbi za to, da so pri posameznem
posegu upo|tevani olcvirni tehniini normativi grobov in drugi standardi, ki veljajo glede
urej enosti

pokopaliiia.
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2. UREJANJE POKOPALISd
31. dlen
(urejanje pokopali5d)
Urejanje pokopali5d obsega:
- izgradnjo ali raz5iritev obstojedega pokopali5da;
- izgradnjo pokopaliSkih objektov in naprav ter druge pokopali5ke infrastrukture na
pokopaliSdu;
- razdelitev pokopali5da na posamezne zvrsti grobov.
(2) Glede zgraditve ali raz5iritve pokopali5da se uporabljajo dolodbe zakona.

(1)

Obrazloiitev:
Z besedilom prvega odstavkaje doloien obseg urejanja pokopaliii, kot ga doloia ZPPDej, v
doloiilu prvega odstavka 37. ilena. Urejanje pokopaliii obsega izgraditev novega
pokopaliiia ali raziiritev obstojeiega, izgraditev pokopaliikih objektov ali naprav, razdelitev
pokopaliiia no posamezne mrsti grobov in opustitev pokopaliiia. Besedilo drugega odstavka
vsebuje napotilno normo, ki glede zgradine pokopaliiia ali razfiritve pokopaliSia napotuje na
uporabo doloib ZPPDej.
32. dlen
(obseg prve ureditve groba)

(1) Prva ureditev groba zajema zasutje grobne jame, izravnavo zemlje na grobu in odvoz
odvedne zemlje.
(2) Za prvo ureditev groba je dolLan poskrbeti izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Za dokondno ureditev groba je odgovoren najemnik.

Obrazlohitev:
Besedilo prvega odstavka doloia obseg prve ureditve groba. Prva ureditev groba se nanaia
na ureditev groba po pogrebu, ko je potrebno odstraniti posuieno cvetje (vence) in sveie, ter
grob zaiasno urediti, do postavitve nogrobnega spomenika, v kolikor gre za nov grob. Z
besedilom se izpolnjuje zahteva iz doloiilo drugega odstavka 4. ilena ZPPDej, ki doloia, da
obiina s pokopaliikim redom med drugim doloii obseg prve ureditve groba.
Besedilo drugega odstavkn doloia, da je za prvo ureditev grobo dolZan poslcrbeti inajalec
pogrebne dejavnosti.
33. dlen
(mirovalna doba)

(l) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme
opraviti po preteku mirovalne dobe.
(2) Mirovalna doba je das, ki mora pretedi od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu.
Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti kraj5a od desetih let, pri demer je treba
upo5tevati znadilnosti zemlji5da, na katerem je pokopali5de.
(3) Zapokop z iaro prej5nji odstavek ne velja.
$) Zaprekop pokojnika se uporabljajo dolodbe zakona.
predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne
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Obrazloi.itev:
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila prvega odstavka 22. ilena
ZPPDej in doloia kdaj se sme opraviti prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto y
grobu, kjer je bil kdo pokopan.
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila drugega odstavka 22. ilena
ZPPDej, ki doloia, da je mirovalna doba ias, ki mora preteii od zadnjega pokopa na istem
mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s lcrsto ne sme biti krajia od desetih let, pri
iemer je treba upoitevati znaiilnosti zemljiiia, na katerem je pokopaliiie.
Besedilo tretjega odstovkd je oblikovano na podlagi doloiila tretjega odstavka 22. ilena
ZPPDej in doloia, da za pokop z iaro mirovqlnq doba ne velja.
34. dlen
(zvrsti grobov)

v Obdini Moravske Toplice so lahko naslednje zwsti grobov:
enojni grobovi, dvojni grobovi, povedan grobni prostor, otro5ki grobovi in grobnice
(klasidni grobovi);
Larni grobovi;

(1) Na posameznih pokopali5dih

-

Q)

prostor za raztros pepela.
Zami pokopi se lahko vr5ijo v klasidne grobove, s predhodno vstavitvijo Zame niSe, ali v

larni zid.

35. dlen

(okvimi tehnidni normativi za grobove)
(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogodajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se
pokopavajo krste in Zare. Enojni grobovi so globoki do 1,8 m. Sirina enojnega groba je do
1,3 m, dolZina pa do 2,3 m.
(2) Dvojni grobovi so tisti, ki omogodajo pokop ene krste poleg druge na enaki viSini v grobu.
V dvojne grobove se pokopavajo krste in Zare. Dvojni grobovi so globoki do 1,8 m. Sirina
dvojnega groba je do 2,2 m, dolZirc pa do 2,3 m.
Q) Zami grobovi so talni in zidni. V Zame grobove se pokopavajo le Zare.
(+) Talni Zami grob je globok do 0,7 m in Sirok do 1,4 m. DolZina iamega groba je do 1,2 m.
Talni Zami grob se lahko poglobi za 0,3 m za nove Zare.
(5) Dimenzije obstojedih grobov ostanejo nespremenjene.
(6) Povedan grobni prostor je grobni prostor vedjih dimenzij od standardnega grobnega
prostora.

(7) Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se
polagajo ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vloZki
in Zare.
Obrazloi,itev:
Z besedilom so doloieni okvirni tehniini normativi za grobove. ZPPDej v doloiilu drugega
odstavka 4. ilena doloia, da obiina s pokopaliikim redom med drugim doloii okvirne
tehniine normalive za grobove.
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obaina ne
jamdi odikodninsko ali kako drugade. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del
sprejetega predpisa (5esta todka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja
(Uradni list RS, ar.24l16).

Predlog - L obrarmava

IV. CENE
36. dlen
(cene pokopali5kih in pogrebnih storitev)

(1) Enotni cenik uporabe pokopali5kih objektov in naprav ter druge pokopali5ke infrastrukture
in ceno grobnine, predlaga upravljavec pokopali5da, potrditi pa ga mora Obdinski svet Obdine
Moravske Toplice s sklepom.
(2) Obdina Moravske Toplice lahko s sklepom, ki ga potrdi obdinski svet, dolodi tudi pogrebno
pristojbino za izvedbo pogreba na posameznem pokopaliSdu, ki jo mora upravljavcu
pokop ali Sda pl adati izv aj alec po grebne dej avno sti.
(3) Cenik za storitev zagotavljanja 24-urte deZurne sluZbe predlaga izvajalec javne sluZbe na
podlagi Uredbe Vlade Republike Slovenije o metodologii za oblikovanje cen24-ume deZurne
sluZbe, potrdi pa ga obdinski svet.
(4) Ostale cene pogrebnih storitev se oblikujejo trZno.

Obrazloiitev:
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila drugega odstavkn 4. ilena
ZPPDej, ki doloia, da obiina s pokopaliikem redom med drugim doloii tudi enotni cenik
uporabe pokopaliiia, pokopaliikih objehov in naprav ter druge pokopaliike infrastrukture.
Za uporabo pokopaliii na obmoiju obiine se oblikuje cenik, ki ga predlaga upravljavec
pokopaliiia in ga s sklepom potrjuje obiinski svet.
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi doloiila drugega odstavka 4. ilena
ZPPDej, ta doloia, da obiina lahko s pokopaliSkim redom med drugim doloii, pogrebno
pristojbino, za izvedbo pogreba na posameznem pokopaliiiu, ki jo upravljavcu pokopaliiia
plaia izvajalec pogreba. Plaiilo pogrebne pristojbine je novost, ki jo uvaja ZPPDej. Inajalec
pogreba mora plaiati pogrebno pristojbino upravljavcu pokopaliiia. Besedilo tretjega
odstavka doloia, da metodologtjo za oblikovanje cen 24-urne deZurne sluibe doloii Wada
Republike Slovenije, Wada Republike Slovenije je na podlagi doloiila prvega odstavka 62.
ilena ZPPDej, 25.01.2018 sprejela Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne deiurne
sluZbe (Uradni list RS, it. 5/2018).
Besedilo ietrtega odstavka glede ostalih cen pogrebnih storitev, ki se ne nanaiajo na izvajanje
24-urne deZurne sluZbe in na upravljanje pokopaliii, doloia, da se te cene oblikujejo trZno.
V. NADZOR
37. dlen
(organ nadzora)

Nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopali5ke dejavnosti na obmodju Obdine Moravske
Toplice in nadzor nad izvajanlem tega odloka in drugih obdinskih predpisov s podrodja
pogrebne in pokopali5ke dejavnosti, izvaja organ skupne obdinske uprave Medobdinska
in5pekcija in redarstvo, kot obdinski in5pekcijski organ.
Obruzloiitev:
Besedilo 40. ilena je oblikovano no podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne obiinske
uprove >Medobiinska inipekcija in redarstvo<, ki v drugem odstavku 6. ilena doloia, da
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne
jamdi odSkodninsko ali kako drugade. Predlagane reSiWe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del

sprejetega predpisa (5esta toika 7, dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja
(Uradni list RS, 3t.24116).

Predlog - I. obravnava

pooblaiiene uradne osebe Medobiinske inipekcije in redarstva vodijo prekrikovni postopek in
odloiajo o prelwikih iz obiinske pristojnosti obiin ustanoviteljic, doloienih z zakonom in
odloki.

VI. KAZENSKE DOLOTBE
38. dlen

(l) Z globo

200 eurov se za storjeni prekr5ek kaznuje posameznik, de ravna v nasprotju s 23.
in 28. ilenom tega odloka.
(2)
globo 300 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost ter pravna oseba in odgovoma osebe pravne osebe, de ra'vna
v nasprotju s 23. dlenom tega odloka.
(3) Ostale prekr5ke in globe za sto4'ene prekr5ke doloda zakon, ki ureja pogrebno in
pokopaliSko dej avnost.

Z

ObrazloZitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi doloiila osmega odstavka 17. ilena Zakona o prekrikih
/ZP-[/, ki doloia, se z odlokom samoupravne lokalne skupnosti lohko predpiie globa za
posameznika v znesku od 40 do 1.250 evrov.
Besedilo drugega odstavka vsebuje napotilno normo, ki glede ostalih prekrikov in glob zanje,
napotuje na uporabo doloib ZPPDej, ki globe za prelvike doloia v 57., 58. in 59. ilenu.

VII. PREHODNE IN KON.NE DOLO.BE
39. dlen

(1) Upravljavec prevzame v upravljanje vsa pokopali5da v obdini najkasneje v roku 12
mesecev po uveljavitvi tega odloka.
(2) Z drem uveljavitve tega odloka, upravljavec pokopali5d z najemniki grobov sklepa
najemne pogodbe v skladu z dolodbami tega odloka. Obstojede pogodbe ostanejo v veljavi,
a se morajo uskladiti z dolodbami tega odloka v roku 12 mesecev od uveljavitve tega
odloka.
(3) Koncesija za izvajanje 24-ume deZume sluZbe se podeli najkasnej e v roku 12 mesecev po
uveljavitvi tega odloka. Do zadetka veljave koncesijske pogodbe pokopali5ko in pogrebno
dejavnost izvajajo dosedanji upravljavci in izvajalci.
(4) Upravljavec pokopaliSd najkasneje v obdobju dveh let po uveljavitvi tega odloka uredi
prostor primeren za raztros pepela, na najmanj enem pokopali5du na obmodju obdine.

Obrazloiitev:
Besedilo drugega odstavka doloia, da se bodo z uveljavinijo odloka z najemniki grobov
sklepale pogodbe, ki bodo usklajene z novo ureditvijo iz zakona oz. odloka. Bistveno novost na
podroiju najemnih pogodb predstavlja dejstvo, da je najemnik groba lahko le ena fiziina ali
pravna oseba, kar pomeni, da z dnem uveljavine rcga odloka, ne bo vei mogoie sklepati
najemnih pogodb, kjer bi imeli vei najemnikov za en grob.
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomofek, glede katerega obdina ne

jamii odikodninsko ali kako drugade. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno

del

sprejetega predpisa (iesta totka 7. flena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja
(Uradni list RS, 5t. 24116).

Predlog - I. obravnava

40. dlen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o urejanju in vzdrZevanju pokopali3d ter
o izvajanju pogrebnih storitev v Obdini Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 104/200'7).

41. dlen
Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnern listu Republike Slovenije.

Obrazloiitev:
je oblikovano na podlagi doloiila 66. ilena Zakona o lokalni samoupravi, ki doloia,
da morajo statut in predpisi obiine objavlieni, veljati pa zaineio petnaisti dan po objavi, ie ni
v njih drugaie doloieno. Statut in drugi predpisi se objavijo v uradnem glasilu. Uradno
glasilo Obiine Moravske Toplice je Uradni list RS.
Besedilo

Stevilka: 06 1 -00008/20 1 8-2
Moravske Toplice, dne
Zupan Obdine Moravske Toplice:
Alojz Glavad, 1.r.
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