OBRAZLOŽITEV
1. NASLOV ODLOKA
Odlok o pokopališkem redu v Občini Vransko
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
Občina Vransko trenutno nima sprejetega odloka za izvajanje pogrebne in pokopališke
dejavnosti.
Razlog za sprejem Odloka o pokopališkem redu v Občini Vransko je sprememba področnega
zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost. Do 14. 10. 2016 je bil v veljavi Zakon o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP/(Uradni list SRS, št.
34/84, 5/90 in Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 13/93, 66/93, 66/2000 – Odl. US, 61/2002 – Odl.
US, 110/2002 –ZGO-1 in 2/2004).
Nov Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16), ki je pričel
veljati 15. 10. 2016 v 4. členu določa, da občina z odlokom predpiše pokopališki red, v katerem
podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. Ta v prehodnih določbah
določa rok za uskladitev občinskih predpisov na tem področju, ki znaša eno leto od uveljavitve
zakona. Ta rok je sicer potekel že v letu 2017, vendar Občina predpisov ni mogla sprejeti v
predpisanem roku, saj država oziroma pristojno ministrstvo ni pravočasno pripravilo
potrebnih podzakonskih aktov (rok za izdajo teh podzakonskih aktov je v skladu z zakonom
znašal šest mesecev od uveljavitve zakona, s tem ko je npr. državna uredba pričela veljati šele
27. januarja 2018).
Zakon na novo ureja področje pokopališke in pogrebne dejavnosti. Vsebina pogrebne
dejavnosti tako na eni strani obsega:
 zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna
služba ter na drugi strani
 prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, kar se izvaja
kot tržna dejavnost.
Pokopališka dejavnost po določbah novega zakona obsega upravljanje ter urejanje
pokopališč.
Zakon je liberaliziral del storitev iz predhodno obvezne lokalne gospodarske javne službe –
pokopališče in pogrebne dejavnosti. Omogočil je, da se pogrebna dejavnosti oziroma prevoz
pokojnika (razen 24-urne dežurne službe), priprave pokojnika, upepelitve pokojnika ter
priprave in izvedbe pogreba, opravljajo na trgu.
Občina lahko sama nastopa kot upravljavec pokopališča, lahko pa za upravljavca določi tudi
drugo pravno osebo javnega prava.
Zakonska določba 19. alineje 4. člena Zakona pa občinam omogoča, da uvedejo lokalno
dajatev, pogrebno pristojbino, namenjeno zbiranju finančnih sredstev za upravljanje
pokopališča.
3. CILJI IN NAČELA ODLOKA
Odlok predpisuje pokopališki red v katerem je podrobneje določen način izvajanja pogrebne
in pokopališke dejavnosti v Občini Vransko. Odlok po poglavjih in členih določa: način izvajanja
pogrebne slovesnosti, storitev pokopališko pogrebnega moštva, osnovni obseg pogreba, način
in čas pogreba, način pogreba, če je občina plačnik pogreba, možnosti pogreba zunaj

pokopališča, obratovanje mrliške vežice, obseg prve ureditve groba, vzdrževanje reda in
čistoče na pokopališču, način oddaje grobov v najem, postavljanje, spreminjanje in odstranitev
spomenikov, obnova spomenikov, zvrsti grobov, okvirne tehnične normative za grobove,
mirovalno dobo za grobove, pogrebno pristojbino, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba
ter druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
Odlok ureja tudi način izvajanja 24-urne dežurne službe, ki je po zakonu obvezna občinska
gospodarska javna služba in podelitev koncesije za izvajanje 24-urne dežurne službe ter
pokopališke delavnosti. Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti. Podelitev koncesije je urejena v III. poglavju odloka. Koncesija se podeli
za obdobje 10 (deset) let. Odlok, v skladu s 3. členom Zakona o prekrških določa prekrške za
kršitve posameznih določb odloka.
4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
Upravljanje pokopališča je Občina izvajala že do sedaj.
Predlagani odlok ne bo imel dodatnih finančnih posledic na proračun občine saj bo naloge
upravljanja pokopališč še naprej izvajala občina (občinska uprava), letni stroški upravljanja
pokopališke dejavnosti pa se bodo prav tako kot do sedaj pokrivali iz grobnine. Grobnina
vključuje stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
Izvajanje pogrebne dejavnosti pa bodo, tako kot do sedaj, pokrivali naročniki pogrebov.
Javna služba 24-urne dežurne službe, ki se na novo uvaja s predlogom odloka, se v celoti
financira iz cene storitve 24-urne dežurne službe, ki jo plačajo uporabniki storitev. Elaborat za
ceno te službe še ni pripravljen, (približna ocena okoli 220,00 EUR na pokojnika). Cena bo
enotna. Občina Vransko je plačnik te storitve v primerih, ko je naročnik pogreba (torej ko za
določenega pokojnika ni drugega naročnika pogreba).
5. PRAVNE PODLAGE
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16)
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8 in sprem.)
Statuta Občine Vransko (Ur. list RS, št. 17/10)

s tem zakonom in odlokom občine.

