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1.

O

POKOPALTSXTU REDU

V OBdINI

MORAVSKB

ZAKONSKA PODLAGA

16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS,5t. 35/14, 21115,25117),

4. dlen Zakona o pogrebni in pokopaliSki dejavnosti (Uradni list RS, 3t.62116),
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne deZurne sluZbe (Uradni list RS, St. 5/18),
17. dlen Zakona o prekr5kih (Uradni list RS, it.29ll I - uradno prediSdeno besedilo, 21113, I I l/13,
74114 - odl. US, 92114 - odl. US, 32116 in 15117 - odl. US).

2.

RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA

Obdinski svet Obdine Moravske Toplice je na zadnji seji sprejel Odlok o pokopali5kem redu v Obdini
Moravske Toplice in ga posredoval v l5-dnevno javno razpravo, ter v obravnavo svetom krajevnih
skupnosti. Pripombe na odlok sta podala svet KS Motvarjevci in KS lvanjievci.
Svet KS Motvarjevci predlaga, da se svojcev pokojnih finandno ne obremenjuje z najemom mrli5ke
veZice, ter da se svojcem, ki izrazijo to Zeljo, omogodi, da sami poskrbijo za distodo in urejenost
mrli5ke veZice v dasu pred, med in po pogrebu. Svetu KS Ivanj5evci se zdi sporno odstranjevanje
spomenikom na starem pokopali5du, nasprotujejo temu, da bi bil upravljavec pokopali5da kdo drug kot
KS lvanj5evci, ter da bi pladevali najemnino za uporabo veZice.
Na osnovi navedenih pripomb je 21. dlenu odloka dodan nov odstavek, ki doloda, da lahko Zupan na
predlog sveta KS in upravljavca, s sklepom dolodi, da dolodene naloge upravljavca na posameznem
pokopali5du opravlja svet KS. V 36. dlenu je dodan drugi odstavek, ki doloda moZnost brezpladnega
koriSdenja mrli5ke veZice. Glede na to, da rok za podelitev koncesije doloda Odlok o predmetu in
pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 24-urne deZurne sluZbe, je v 39. dlenu tega odloka, ta rok
drtan. Vse spremembe oz. dopolnitve odloka so v priloZenem predlogu odloka oznaiene s krepko
pisavo.

3.

OCENA FINAN.NIH 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.

POVZETEK SODELOVANJA Z JAVNOSTJO
je bil v skladu s 72. dlenom Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice
posredovan v javno razpravo, ki je trajala od 20.6. do 5.7.201 8. V dasu jayne razprave je zainteresirana
javnost lahko podala pisne pripombe in predloge. Odlok je bil poslan tudi v obravnavo svetom
krajevnih skupnosti, ki so lahko podali pisne pripombe in predloge.
Predlog odloka

5.

PREDLOG SKLEPA
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok
Obiini Moravske Toplice.
Pripravila:
obdinska uprava

Priloga:

-

Predlog odloka

o pokopali5kem redu

/r
lupan:
Alojz Glavad

v

Predlog - [I. obravnava

Na podlagi 4. dlena Zakona o pogrebni in pokopaliSki dejavnosti (Uradni list RS,5t.62116), in 16.
dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 35/14, 21115,25117),je Obdinski svet Obdine
Moravske Toplice na ...... seji dne ............., sprejel

ODLOK
O POKOPALISKEM REDU V OBdINI MORAVSI(E TOPLICE

I. SPLOSNE DOLO'BE

l. dlen
(vsebina odloka)
S tem odlokom Obdina Moravske Toplice podrobneje doloda izvajanje pogrebne in pokopali5ke
dejavnosti na obmodju obdine.

2.

dlen

(pokopaliiki red)
( I ) Ta

odlok doloda:

-

nadin zagotavljanja 24-tme deiume sluZbe;
naOin izvajanja pogrebne slovesnosti;
osnovni obseg pogreba;
nadin in das pokopa;
nadin pokopa, 6eje plainik obdina;
obratovanje mrliSkih veZic;
vzdrlevanje reda, distode in miru na pokopaliSdu;
nadin oddaje grobor r najem:
vodenje evidenc;
izdajo soglasij v zvezi s posegi na pokopali5du;
obseg prve ureditve groba;
mirovalno dobo za grobove;

-

pogrebno pristojbino,

-

zvrsti grobov:
okvirne tehnidne normative za grobove:
nadin dolodiwe cenika uporabe pokopaliSkih objektov in naprav ter druge pokopali5ke
infrastrukture;

ki jo lahko dolodi

obdina za izvedbo pogreba na posameznem

kijo upravljavcu pokopaliSda plada izvajalec pogreba;
razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopaliike dejavnosti;
kazenske dolodbe.
druga vpraSanja pogrebne in pokopali5ke dejavnosti ter uporabnikov.
pokopaliSdu, in

3. dlen
(uporaba predpisov)
Za vpraianja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopali5ke dejavnosti, ki niso posebej urejena s tem
odlokom, se neposredno uporabljajo veljavni zakonski in podzakonski predpisi s podrodja izvajanja
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomofek, glede katerega obdina ne
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pogrebne in pokopaliSke dejavnosti.

II. POGREBNA DEJAVNOST

4.

dlen

(obseg pogrebne dejavnosti)
Pogrebna dejavnost obsega:
- zagotayljanje 24-urne deZurne sluZbe,

-

prevoz, pripravo

kije obvezna obdinska gospodarskajavna sluZba,
in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se izvaja

kot

pogrebna dejavnost, ki se zagotavlja na trgu.

5.

dlen
(24 -uma deZu rna s I uZba)

(l)

24-urna deZurna sluZba obsega vsak prevoz pokojnika od kraja smrti do hladilnih prostorov
izvajalca javne sluZbe ali do zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov
oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne sluZbe.
(2) 24-urna deZurna sluZba se na obmodju obdine izvaja s podelitvijo koncesije izvajalcu pogrebne
dejavnosti, ki izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje 24-ume deZurne sluZbe.
(3) lzvajalec 24-urne deZume sluZbe mora ravnati v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi obdine
ter izpolnjevati zakonske pogoje ves das opravljanjajavne sluZbe.

6.

dlen

(pogrebna dejavnost, ki se opravlja na trgu)

(1) Izvajalec pogrebne dejavnostije 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 zagotavljaZ4-urna deZurna sluZba;

-

pripravo pokojnika;

upepelitevpokojnika;

pripravo in izvedbo pogreba.
(3) lzvajalec pogrebne dejavnosti mora opravljati svojo dejavnost v skladu z veljavnim predpisom, ki
ureja pogrebno in pokopaliSko dejavnost.

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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l.l.

Prijava pokopa

8.

dlen

(prijava pokopa)

prijavi upravljavcu pokopaliSda.
(2) Narodnik pogreba prijavi pokop v delovnem dasu upravljavca pokopali5da, v primeru nastopa smrti
izven delovnega dasa upravljavca pokopaliSda, pa najkasneje 24 ur pred pokopom.
(3) Za namen prijave pokopa, upravljavec pokopaliSda pripravi izjavo, kijo podpiSe narodnik pogreha.
(4) Ce narodnik pogreba ob prijavi pokopa nima v najemu groba, mu ga dodeli upravljavec
pokopali5da, pri tem pa, de je Ie mogoie upoSteva Zelje narodnika pogreba.
(5) Za najem groba narodnik pogreba in upravljavec pokopali5da skleneta najemno pogodbo.
( I ) Pokop narodnik pogreba

1.2. Pogrebna slovesnost

9. dlen
(obseg pogrebne slovesnosti in nadin izvedbe)
(l)

Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom krste oz. Zare s posmrtnimi ostanki
pokojnika in se opravi na pokopali5du, kjer bo pokop in prostoru, kije 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 razrosa pepela.

10. dlen

(izvajanje pogrebne slovesnosti)

(l)

Pogrebna slovesnost se opravi na nadin doloden z zakonom in tem odlokom. Pogrebno slovesnost
opravi izvajalec pogrebne dejavnosti skladno z voljo pokojnika ali narodnika pogreba. z izbrano

opremo.

(2) Pri izvedbi

pogrebne slovesnosti se lahko upoitevajo tudi krajevni

in drugi obidaji

pogrebne

slovesnosti.

(3) Kadar pogrebno slovesnost organizira lokalna skupnost, druitvo ali verska skupnost, v primeru
smrti stanovskega ali verskega predstavnika, se lahko pokojnega pred pokopom izjemoma poloZi tudi
na dolocen kraj zunaj pokopaliSca.

I l. dlen
(posebnosti pogrebne slovesnosli)

(l ) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in druitev.
(2) Dru5tvo, ki ima ob pogrebih svoje posebne obidaje (lovci, gasilci...) se lahko z njimi vkljudi v
pogrebno slovesnost.

(3) ee pri pogrebni slovesnosti sodeluje strelska enota. ki izstreli dastno salvo kot zadnj i pozdrav
pokojniku. rnora biti zagotovljena popolna varnost, za karje odgovoren poveljnik oz. vodja enote.
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12. dlen
(potek pogrebne slovesnosti)

(l)

Pogreb opravi pogrebno pokopali5ko mo5tvo izvajalca pogrebne dejavnosti.
(2) Storitve pokopali5ko pogrebnega mo5tva obsegajo prevoz ali prenos krste ali Lare 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 zastaye, simboli in Lara
oziroma krsta. Od umrlega se lahko poslovijo govorniki, 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 kraja pokopa, ali pa se pogrebna slovesnost zakljudi. Razpored v pogrebnem sprevodu je
praviloma naslednji:
- v primeru civilnega pogreba je na delu sprevoda drLavna zastaya, nato pa prapori;
- v primeru cerkvenega pogreba je na delu drlavnazastava, kriZ in nato prapori;
- za prapori so nosilci odlikovanj in priznanj, nosilci vencev, pevci, duhovnik, Zara ali krsta,
svojci in zanjimi ostali udeleZenci pogreba.
(5) UdeleZenci pogrebnega sprevoda se razvrstijo 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.

13. dlen
(minimalna pogrebna slovesnost)

Minimalna pogrebna slovesnost obsega prenos pokojnika iz mrliSke veZice do mesta pokopa.

1.3. Pokop

14. dlen
(vrste pokopa)
(1) Na pokopaliSdih na obmodju obdine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
- pokop s krsto, kjer se pokojnik poloZi v krsto in pokoplje v grob;
- pokop zLaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v Laro in pokopljejo v grob ali
poloZijo v Zami zid;
- raztros pepela, ki se opravi na posebej dolodenem prostoru na pokopali5du.
(2) Raztros pepela zunaj pokopali5da, na obmodju Obdine Moravske Toplice, ni dovoljen.
15. dlen
(das pokopa)

(l ) Pokojnik se do pokopa duva v mrli5ki velici.
(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 mo5fvo izvajalca

pogrebne dejavnosti. Storitve
pogrebno pokopali5kega mo5tva obsegajo tudi izkop in zasutje grobne jame.
(5) Izvajalec pogrebne dejavnosti je dolZan pred izkopom grobne jame ustrezno zavarovati sosednje
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grobove in nagrobne spomenike, ter paziti, da jih pri izkopu in zasutju ne po5koduje.
(6) Cas pogreba in pokopa se praviloma prilagaja letnemu iasu, upoStevajod moZnost obveznega
zasuda in zadasne ureditve groba 5e v dasu dnevne svetlobe.
16. dlen

(nadin pokopa,

de

je pladnik obdina)

(l) ee je pladnik pogreba Obdina Moravske Toplice se zagotoviosnovni obseg pogreba.
(2) Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno

pogrebno

slovesnost in pokop.
(3) Ceje pladnik pokopa obdina, se opravi pokop zLaro.
(4) Obdina ima pravico do povradila pogrebnih stro5kov iz zapu5dine umrlega.

III. POKOPALISKA DEJAVNOST
17. dlen
(obseg pokopaliSke dejavnosti)

(l)

Pokopali5ka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopaliSd in mrli5kih veZic.
(2) Pokopali5ka dejavnost v obdini se opravlja kot gospodarskajavna sluZba v obliki javnega podjetja.
18. dlen
(pokopali5da na obmodju Obdine Moravske Toplice)

Na obmodju Obdine Moravske Toplice so naslednja pokopaliSda:
- pokopali5deAndrejci,
- pokopaliSdeBerkovci,
- pokopali5deBogojina,
- pokopali5deBukovnica,

-

pokopali5de
pokopaliSde
pokopali5de
pokopali5de

iikedka vas,
Filovci,

pokopali5de
pokopali5de
pokopali5de
pokopali5de
pokopaliSde

IvanjSevci I (pri zvoniku),
Ivanj5evci II (staro),
Kandevci I (pri domu duhovnosti),
Kandevci II (z veZico),

Fokovci,
Ivanci,
pokopaliSdelvanovci,

Krnci,

pokopali5deLondarovci,
pokopali5deLukadevci
pokopali5deMartjanci,

pokopali5deMlajtinci,
pokopali5de Moravske Toplice,

pokopali5deMotvarjevci,
pokopaliSde Nor5inci I (v vasi),
pokopaliSde Nor5inci II (staro),
pokopaliSdePorda5inci,

pokopali5deProsenjakovci,
pokopali5deRatkovci,
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pokopali5deSebeborci,
pokopali5de Selo I (veliko),
pokopali5de Selo II (pri rotundi),
pokopali5deSrediSde,
pokopali5de Suhi Vrh - Gornji Moravci,

pokopali5deTe5anovci,
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 pokojnipred smrtjo tako Zelel oziroma, de tako Zelijo svojci
pokojnega.

20. dlen
(mrli5ke veLice)

(1) Vsa pokopaliSda na obmodju Obdine Moravske Toplice, razen pokopali5da Lukadevci, Nor5inci II
in Selo II, imajo mrli5ko veZico. Uporaba mrli5ke veZice je na pokopali5dih, ki imajo mrli5ko velico,
obvezna.

(2) Mrli5ke veZice obratujejo od dasa, ko je krsta oz. Lara prenesena v mrliSko veLico do

pogrebne

slovesnosti, v dogovoru med upravljavcem pokopaliSda, izvajalcem pogrebne dejavnosti in narodnikom
pogreba.

I. UPRAVLJANJE POKOPALISd
2l . 6len
(obseg upravlj anja pokopaliSd)

(1) Upravljanje

-

(2)

pokopali5d, ki se izvaja kot gospodarskajavna sluZba, obsega:
zagotavljanje urejenosti pokopali5da,

izvajanle investicij in investicijskegavzdrLevanja,

oddajo grobov v najem,
vodenje evidenc ter
izdajanje soglasij v zvezi s posegi na obmodju pokopali5da.
Upravljavec pokopaliSd na obmodju obdine Moravske Toplice je Javno komunalno podjede Cista
narava d.o.o. . Medsebojna razmerja rned obdino in javnimpodje+jem upravljavcem se uredijo v
posebni pogodbi o upravljanju pokopaliSd.

(3) Ne glede na prej5nji odstavek lahko iupan na predlog sveta KS in upravljavca, s sklepom
doloii, da doloiene naloge upravljavca na posameznem pokopali5iu opravlja svet KS.
(4) Upravljanje pokopaliSd se financira iz:

-

grobnin,
najema za uporabo pokopali5kih objektov in naprav,

pogrebnihpristojbin,
drugih virov.
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22. tlen
(vzdrZevanje reda. distode in miru na pokopali5du)

Upravljavec pokopaliSda vzdr2uje red, iistodo in mir na pokopaliSiu tako, da:
poskrbi za disto in pripravljeno mrliiko veZico v primeru prijavljenega pogreba;
skrbi za urejenost in vzdrZuje pokopaliSie in pokopaliSke objekte;
oddaja grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
vodi evidenco o grobovih;
organizira in nadzira vzdrLevalna dela na pokopali5du;
skrbi za red in distodo na pokopaliSdu in v njegovi neposredni okolici;
skrbi za urejenost in vzdrZevanje mrliSke veZice in njenega funkcionalnega prostora;
zagotavlja ogrevanje mrliike veiice v zimskem dasu:
zagotavlja diSdenje snega na poti od veZice do groba poko.jnika, v primeru pogreba;
zagotav lja praznjenje kontejnerjev za odpadke.
2-.1.

dlen

(prepovedi)
Na obrnodju pokopaliSda je prepovedano:
nedostojno vedenje kotje 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;

onesnaievanje

ali

po5kodovanje pokopaliSkih objektov

in

naprav, nagrobnikov. grobov ali

nasadov:

vodenje 2ivali na pokopaliSder

odtujevanje predmetov s tujih grobov, iz mrliSke ve2ice in drugih objektov na pokopaliSdu;
voZnja s kolesom alidrugim prevoznim sredstvom med in po grobovih;
opravljanje kamnoseSkih, kovino-strugarskih in drugih del v iasu napovedane pogrebne
slovesnosti;

postavljati. spreminjati ali odstranjevati spomenikov in grobnic ter kako drugade posegati v prostor
na pokopaliSdu brez predhodnega soglasja upravljavca pokopaliSda;
nameSdanje reklamnih sporodil na obmodju pokopaliSda. razen uradnih obvestil upravljavca.

24. tlen
(oddaja groba v najem)

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

(3) ob pisnem soglasju narodnika pogreba lahko namesto njega sklene pogodbo z upravljavcem
pokopaliida druga fizidna ali pravna oseba. ee nobena druga oseba ob pisnem soglasju naiodnika
pogreba z upravljavcem pokopalisda ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti narodnik pogreba.
(4) Prostore za nove grobove doloda upravljavec pokopaliSda.
(5) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizidna oseba.
25. dlen
(trajanje najema)

l) Grob se odda v najem za nedoloden das.
(2) Upravljavec pokopaliSda lahko prekine najem v primerih. kijih doloda zakon.
(
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(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 poravnal stroSke pogreba
umrlega najemnika.

(4) Najemno razmerje je mogode prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki
so
dolodeni z najemno pogodbo. Prenos najemnega razmerjaje brezpladen. Pogoji ne smejo ovirati
prenosa.

(5) V primerih ko pride do prekinitve najema se Steje grob kot opu5den do konca mirovalne dobe in se
po poteku te dobe lahko prekoplje ali odda drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi
najema na lastne stro5ke odstraniti vse nagrobno obeleZje z obmodja pokopali5da, v nasprotnem
primeru to na njegove stroSke, stori upravljavec pokopali5da.

26. tlen
(najemna pogodba)

Najemna pogodba mora dolodati zlasti:
- stranke najemnega razmerja;
- trajanje najema;
- ime in priimek pokojnih v posameznem grobu, letnico rojstva in smrti;
- ime pokopaliSda, Stevilko in vrsto groba;
- osnove za obradun vi5ine letne grobnine in nadin pladevanja;
- obveznosti najemnika glede urejanja grobov oz. prostora za grob;
- ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemnika.

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

(1) Za najem groba pladuje najemnik grobnino.

(2) Grobnina predstavlja soraznerni del letnih stro5kov upravljanja pokopaliSke dejavnosti za
posamezno vrsto groba. izradunan na podlagi se5tevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do
enojnega groba.
(3) Grobnina za otroSki in Zarni grob zna5a 75 %o grobnine za enojni grob, grobninaza dvojni grob 135
0% grobnine za enojni grob, grobnina za povedan grobni prostor 170 % grobnine za enojni grob in
grobnina za grobnico 185 % grobnine za enojni grob. Raztros pepela se plada v enkratnem znesku ob
raztrositvi pepela v vi5ini grobnine za enojni grob.
(4) Stro5ki grobnine vkljudujejo stroSke za urejenost pokopali5da, stro5ke oddaje grobov v najem in
stro5ke vodenja evidenc.
(5) ViSino grobnine na predlog upravljavca pokopali5da, s sklepom potrdi obdinski svet.
(6) Grobnina se pladuje letno do 31.12. v tekodem letu. Upravljavec pokopali5da izstavi radune za
grobnino dva krat letno, in sicer v mesecu majuza obdobje od 1.1. - 30.6., in v mesecu novembru za
obdobje od I .7. - 31 .12. .
(7) Ob prvem najemu novega groba, se grobnina plada v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(8) V primeru, de Zeli najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe, pred potekom mirovalne dobe,
mora pladati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.

28. dlen
(pravice in dolZnosti najemnikov)
Najemnik groba ima zlasti naslednje pravice in dolZnosti:
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-

pravico in dolZnost do sklenitve najemne pogodbe:
pravico in dolZnost urejati grob v skladu z nadrtom pokopaliSda in soglasjem upravljavca;
dolZnost odlagati odpadke v za to dolodene posode oz. zabojnikel
dolZnost pladevati grobnino;
dolZnost na lastne stroike poskrbeti za odstranitev nagrobnega obeleLja iz obmodja pokopaliida v
primeru obnove ali opustitve groba;
dolZnost sporoditi upravljavcu pokopaliSda spremembo naslova.

29. dlen
(vodenje evidenc)
) Upravljavec pokopaliSda mora za vsako pokopaliSde voditi:
- trajno evidenco o pokojnih, ki so ali so bili pokopani na pokopaliSdu;
- trajno evidenco grobov - kataster in
- evidenco najemnikov grobov za obdobje zadnjih desetih let.
(2) Clede vrste podatkov, ki se vodijo v posamezni evidenci in dostopa do podatkov, se uporabljajo
(I

dolodbe zakona.

(izdaja soglasij v zvezi

30. dlen
v prostor na pokopali5du)

s posegi

) 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 pokopaliSda v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavcu pokopaliSda je potrebno izvedbo del, na katera se nana5a izdano soglasje, tudi
priglasiti, najkasneje dva dni pred samo izvedbo.
(4) Upravljavec pokopaliSda izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko
so objekti kulturna dediSdina ali kultumi spomenik. O zavmitvi soglasja odlodi obiinska uprava v l5
dneh. Odloditev obainske uprave je dokondna, zoper njo pa je mogod upravni spor.
(I

(5) Za druga dela na obmodju pokopali5da mora izvajalec pri upravljavcu pokopaliida priglasiti le
termin izvedbe del. Priglasitev je brezpladna.
2. URf,JANJE POKOPALISd

31. dlen
(urejanje pokopaliSd)

(1) Urejanje

-

(2)

pokopali5d obsega:

izgradnjo ali razSiritev obstojedega pokopali5ia;
izgradnjo pokopali5kih objektov in naprav ter druge pokopaliSke infrastrukture na pokopali5du:
razdelitev pokopaliSda na posamezne zvrsti grobov.
Glede zgraditve ali raz5iritve pokopalisda se uporabljajo dolodbe zakona.

32. dlen
(obseg prve ureditve groba)

(l)

Prva ureditev groba zajerra zasutje grobne jame, izravnavo zemlje na grobu in odvoz odvedne
zemlje.
(2) Za pwo ureditev grobaje dolZan poskrbeti izvajalec pogrebne dejavnosti.
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoiek, glede katerega obaina
ne
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(3) Za dokondno ureditev groba je odgovoren najemnik.

33. dlen
(mirovalna doba)
) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po
preteku mirovalne dobe.
(I

(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 krajSa od desetih let, pri demer je treba upo5tevati
znadilnosti zemlji5da, na katerem je pokopaliSde.
(3)Za pokop ziaro prejlnjiodstavek ne velja.
@) Za prekop pokojnika se uporabljajo dolodbe zakona.

34. dlen
(zvrsti grobov)
(l ) Na posameznih pokopali5dih v Obdini Moravske Toplice so lahko naslednje zvrsti grobov:
- enojni grobovi, dvojni grobovi, povedan grobni prostor, otro5ki grobovi in grobnice (klasidni
grobovi);
- iarni grobovi:
-- prostor zaranros pepela.
(2) Zarni pokopi se lahko vr5ijo v klasidne grobove, s predhodno vstavitvijo Zarne niSe, ali v Zarni zid.

35. dlen
(okvirni tehnidni normativi za grobove)

(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogodajo pokop

odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste
inLare. Enojni grobovi so globoki do 1,8 m. Sirina enojnega groba je do 1,3 m, dolZina pido2,3

m.

(2) Dvojni grobovi so tisti, ki omogodajo pokop ene krste poleg druge na enaki viSini v grobu. V
(3)
(4)

(5)

dvojne grobove se pokopavajo krste inZare. Dvojni grobovi so globoki do 1,8 m. Sirina dvojnega
groba je do 2,2 m, dolZina pa do 2,3 m.
Zani grobovi so talni in zidni. Y Larne grobove se pokopavajole Lare.
Talni Zarni grob je globok do 0,7 m in Sirok do 1,4 m. DolZina Lamega groba je do 1,2 m. Talni
Zarni grob se lahko poglobi za 0,3 m za nove Lare.
Dimenzije obstojedih grobov ostanejo nespremenjene.

(6) Povedan grobni prostorje 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 Lare.

IV. CENE
36. dlen
(cene pokopaliSkih in pogrebnih storitev)
(I

)

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.
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(2) Upravljavec pokopali5ia je dolZan zagotoviti moZnost brezplainega kori5ienja mrli$ke
veiice, pod pogojem, da uporabnik mrli5ke veZice po koniani uporabi mrli5ko veZico oiisti in
upravljavcu pravoiasno (praviloma naslednji dan po pogrebu) izroii kljuie oii5iene mrli5ke
veZice.

(3) 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 pokopali5da
pladati izv ajalec pogrebne dejavnosti.

(4) Cenik za storitev zagotavljanja 24-ume deZurne sluZbe predlaga izvajalecjavne sluZbe na podlagi
Uredbe Vlade Republike Slovenije o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne deZurne sluZbe,
potrdi pa ga obdinski svet.
(s) Ostale cene pogrebnih storitev se oblikujejo trZno.

V. NADZOR
37. dlen
(organ nadzora)

Nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopali5ke dejavnosti na obmodju Obdine Moravske Toplice in
nadzor nad izvajanjem 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.

VI. KAZENSKE DOLO.BE
38. dlen

(l) Z globo 200 eurov

se za storjeni prekriek kaznuje posameznik, de ravna

v nasprotju s 23. in

28.

dlenorn tega odloka.

(2)

Z

globo 300 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost ter pravna oseba in odgovorna osebe pravne osebe. de ravna v nasprodu s)3.
dlenorn tega odloka.

(3) O$ale prekr5ke

in globe za storjene prekr5ke doloda

dejavnost.

zakon,

ki ureja pogrebno in pokopali5ko

VII. PREHODNE IN KON.NE DOLOdBE
39. dlen
(1)
pogodbo najkasneje v roku
(2)

(3)

3",*: :l:!1ll:

l2

mesecev po uverjavitvi iega odroka.

1:pi'dr:ka

dosedanji upravrjavec lokoparisd z najemniki grobov skrepa

morajo uskladitiz dolodbamitega odroka v ioku l2 mesecev"od
uveliavi
ljavitve tega odloka.

l,asg

(4) Upravljavec pokopaliSd, ki ga doloii iupan, najkasneje v
obdobju dveh let po uveljavitvi tega
odloka uredi prostor primeren zaraztros pepela, na najmanj
.n"* pokopalisdu ni obmoi;u obdine]
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni
delovni pripomodek, glede katerega obdina ne
jamdi od5kodninsko ali kako
.drugade. ereoLgane reiitve v predlogu ari osnutku predpisa ne bodo nujno del

i[[l"j:Al

R'r",tfl:ijrt"$a

todka 7' dlena ureooe o posredovanju in"ponovni
uporabi informacij javnesa inataia
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40. dlen
dnem uveljavitve tega odloka preneha vetjati Odlok o urejanju in vzdrLevanju pokopaliSd ter o
izvajanju pogrebnih storitev v Obdini Moravske Toplice (Uradni list RS, it. 10412007).

Z

4l . dlen
Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevilka:
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Moravske Toplice, dne

_.
Ztpan Obdine Moravske Toplice:

Alojz Glavad, l.r.

glede katerega obdina ne
predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek'
ne bodo nujno del
predpisa
predlogu ali osnutku
jamEi odSkodninsko ali kako drugade. predlagaie-reSiwe v
javnega znadaja
informacij
o posredovanju in ponovni uporabi
sprejetega predpisa (6esta todka 7. at.nu Uredbe
(Uradni list RS, it. 24l16).

