
PREDLOG - 1. obravnava

Na podlagi4. in 63. ilena Zakona o pogrebni in pokopaliski dejavnosti ZPPDejl (Uradni list RS,62/2016),3. dlena
Zakona o preknikih /ZP-'ll (Uradni list RS, St. 29/2011-UPB8, 2112013, 11112013,7412014 - odl. US, 9212014 - odl.
US, 3212016 in 15117 - odl. US) in 16. 6lena Statuta Obeine Vransko (Uradni list RS, 5t. 1712010 in sprem.) je
Obdinski svet Obdine Vransko na ,..... redni seji , dne ......... sprejel

ODLOK
o pokopali5kem redu v Obdini Vransko

I. SPLOSNE DOLOCBE

1. e len
(vsebina odloka)

Ta odlok predpisuje pokopaliSki red, s katerim se za obmo6je Ob6ine Vransko doloea izvajanje pogrebne
in pokopaliske dejavnosti, kot to doloca 4. 6len Zakona o pogrebni in pokopaliski dejavnosti.

2. 6len
(pokopaliSki red)

odlokom Obdina Vransko (v nadaljevanju: obdina) podrobneje doloaa:

naein zagotavljanja 24-UIne dezurne sluZbe;

naein izvajanja pogrebne slovesnosti;

storitve pokopaliSko pogrebnega mostva, ki se lahko zagotavljajo na pokopaliseu Vransko;

osnovni obseg pogreba;

naoin in eas pokopa;

naCin pokopa, ee je placnik obeina;

moznost pokopa zunaj pokopalisea, z doloeitvijo prostora;

obratovanje mrli5ke veZice;

obseg prve ureditve groba;

vzdZevanje reda, distode in miru na pokopalileu;

naein oddaje grobov v naiem,

postavl.ianje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo spomenikov in vsak drug poseg

v prostor na pokopaliseu;

zvrsti grobov;

okvrrne tehniene normative za grobove;

mirovalno dobo za grobove;

pogrebno pristojbino, ki jo lahko doloci obeina za izvedbo pogreba na posameznem

pokopaliSCu, in kijo upravljavcu pokopalisea pla6a izvajalec pogreba;

podelitev koncesije za izvqaqe pogrebne dejavnosti;

nadzor nad izvajanjem odloka ter

visino glob za prekrske v zvezi z vzdrzevanjem reda, eistoce in miru na pokopaliseu.

tem

Prekop umrlih doloca zakon
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3. elen
(pokopaliSCa in pokopi)

Na obmoeju Obeine Vransko je eno pokopalisee in sicer:

- pokopalisee Vransko.

Na tem pokopaliseu se pokopavajo

vsi umrli prebivalci okolisa, za katerega.le posamezno pokopalisee namenjeno, z izjemo oseb,

ki so lzrazile Zeljo, da Zelijo biti pokopane na katerem drugem pokopaliseu ali 6e tako Zelijo

njihovi svojci,

osebe, ki so zivele drugod, ee je umrli pred smrtjo tako zelel oziroma, ee tako ZelUo svojci

umrlega.

neidentificirane osebe, ki so umrle na obmoeju, za katero je pokopalisde namenjeno.

4. 6len
(pogrebna in pokopaliSka dejavnost)

Pogrebna dejavnost obsega:

- zagotavljanje 24-urne dezurne sluzbe, kije obvezna obeinska gospodarska javna slu2ba, ter

- prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se izvajajo na trgu

PokopaliSka dejavnost obsega upravljanje ter urelanje pokopaliSd.

Urejanje pokopalisc obsega zgraditev ali razsiritev obstojeeega pokopalisea, zgraditev pokopaliskih
objektov in naprav ter druge pokopaliske infrastrukture na pokopaliseu, razdelitev pokopalisea na
posamezne zvrsti grobov in opustitev pokopaliSda.

Upravljanje pokopalise obsega zagotavlianje urgenosti pokopalisea, izvajanje investicij in
investicijskega vzdtzevanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s
posegi na obmoeju pokopalise, kot doloea zakon, ki ureja pogrebno in pokopaliiko dejavnost.

5. 6len
(izvajanje pogrebne in pokopaliSke dejavnosti)

Pogrebna dejavnost, ki zajema zagotavljanje 24-urne deZurne sluZbe, se kot gospodarska javna slu:ba
na obmoeju obeine Vransko zagotavlja s podelitvijo koncesije izvajalcu, ki izpolnjuje zakonske pogoje
za izvdanje gospodarske javne slu2be pogrebne deJavnosti.

Koncesijo za izvajanje gospodarske javne sluzbe podeli obcina na podlagi javnega razpisa po postopku,
doloeenim s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesUe gospodarske javne sluZbe.

Pogrebna dejavnost, ki zajema prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-wna dezurna sluzba, pripravo
pokojnika, upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, se izvaja na trgu.

6. 6len
(uporaba predpisov)
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Za vprasanja v zvezi z optavljanjem pogrebne in pokopaliske dejavnosti iz 4. elena tega odloka, ki niso
posebeJ urgena s tem odlokom, se uporabljajo doloeila zakona, ki urejajo pogrebno in pokopalisko
dejavnost.

II, POKOPALISKI RED

1. 24-URNA DEZURNA SLUzBA

7. 6len
(obseg in oblika zagotavljanja 24 - UIne deawne sluZbe)

24-urna dezurna sluZba je obvezna obeinska gospodarska javna sluZba, ki obsega vsak prevoz od kraja
smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne sluZbe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika,
odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne
sluZbe, vklJudno z uporabo le{eh.

Javna sluzba se opravlja kot koncesionirana gospodarska javna sluzba, kijo podeljuje obdina na podlagi
javnega razpisa.

Uporabniki storitev javne sluzbe so narodniki pogreba

9. 6len
(pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev.lavne sluZbe)

lzvajalec javne sluzbe opravlja 24-urno dezurno slu2bo s spostovanjem in pieteto do pokojnikov ter v
skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopaliSko dejavnost in tem odlokom.

10. elen
(pravica uporabe)

11. dlen
(obveznosti uporabnikov)

Uporabniki storitev javne sluZbe morajo izvajalcu javne sluZbe opravljeno storitev iz prvega odstavka 7
elena tega odloka poravnati po ceni, kijo na predlog izvajalca potrdi obdinski svet.

12. elen
(viri financiranja storitev)

lzvajalec javne slu:be pridobiva sredstva za izvajanje javne sluzbe

iz plaeil uporabnikov storitev javne sluzbe,

- iz drugih virov doloeenih z zakonom.

8. dlen
(uporabniki)

Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne sluzbe,
ki je enako dostopna vsem uporabnikom na obmoeju obeine.
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13. 6len
(oblikovanje cen)

Cene storitev javne sluzbe se doloeijo z aktom obeinskega sveta na podlagi Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen 24-urne dezurne slu2be.

2. POGREBNA SLOVESNOST

14. elen
(obseg in naain izvajanja)

Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika in se izvede na naein, kot je
predpisan s tem odlokom in v skladu s pokojnikovo voljo, ee ta ni v nasprotju s predpisi. Ce pokojnik ni
izrazil svoje volje o naeinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloea o tem naroenik pogreba.

Pogrebna slovesnost se opravi na pokopaliseu, kjer bo pokop. Cas in nadin pogrebne slovesnosti in
pokopa uskladita upravljavec pokopaliSca in naroenik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne
dejavnosti.

O easu poteka pogrebne slovesnostije izv4alec dolzan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski
pokopalisaa ali na krajevno obiaajen naein.

Pogrebna slovesnost je praviloma javna in ji lahko vsakdo prisostvuje. Na :eljo pokojnika ali
pokojnikovih svo.icev se pogrebna slovesnost opravi v ozjem dru2inskem krogu, ki ji prisostvujejo le
povabljeni. To Zeljo pred pogrebom objavi izvajalec pogrebne slovesnosti.

Pri pogrebni slovesnosli lahko na Zeljo pokojnikovih svojcev sodelujejo tudi predstavniki verskih
skupnosti in drustev.

Odvoz krste ozioma Zarc z mrliske vezice v pogrebnem sprevodu ter polozitev krste oziroma Zare v
jamo opravi pogrebno mostvo, za katere je praviloma dolzan poskrbeti upravljavec pokopaliS6a.

Na zeljo svojcev se lahko krsta oziroma Zara pred polo2itvijo v jamo, prenese iz mrliSke ve2ice v cerkev
na pogrebno maso. Prenos opravi pogrebno mostvo.

Govorniki so dozni upostevati pieteto do pokojnika in druzine ter se distancirati od verske, rasne ali
politiene nestrpnosti.

Ce se umrli upepeli, se pogrebna slovesnost lahko opravi pred ali po upepelitvi pokojnika.

15.6len
(pogrebni sprevod)

Pogrebni sprevod se odvija od mrliske vezice ali z doloeenega mesta pred vhodom na pokopalisae.
Pogrebni sprevod se razvrstitako, da so na 6elu nosilcizastav, verskih simbolov in praporov, nato nosilci
vencev, nosilcijavnih odlikovanj in drugih priznanj ter predstavniki verskih skupnosti in druStev.
Razpored v pogrebnem sprevodu se lahko izvede tudi na krajevno obieajen naein.

3. POKOPALISKO POGREBNO MOSTVO

16. elen
(storitve pokopaliSko pogrebnega mostva)

Storitve pokopaliiko pogrebnega mostva na pokopaliseu Vransko zagotavlja i^raialec pogrebne
dejavnosti.
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Storitve pokopalisko pogrebnega mostva obsegajo prevoz ali prenos krste ali Zare pokojnika iz mrliske
vezice do mesta pokopa s polozitvijo v grob ali 2arni zid ali z raztrosom pepela ali od mrliske vezice do
cerkve in do mesta pokopa s poloZitvijo v grob ali zani zid ali z raztrosom pepela.

Storitve pokopaliSko pogrebnega moStva zaraeuna izvajalec pogrebnih storitev naroeniku po sprejetem
ceniku.

4. POGREB

17. e len
(osnovni obseg pogreba)

Pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vkuueno
s pogrebno opremo.

Pokop se prtavi izvajalcu pogrebne dejavnosti, ta pa o prijavi obvesti upravljavca pokopaliSCa.

Oprema za osnovni pogreb mora biti dostopna v prostorih upravljavca tako, da je narodniku na
razpolago.

5. NAEIN IN EAS POKOPA

18. 6len
(vrste pokopov)

Na obmoeju obeine so dovoljene naslednje vrste pokopov

pokop s krsto, kjer se pokojnika polozi v krsto in pokoplje v grob za klasicen pokop ali obstojeco

grobnico,

pokop z Zaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v Zaro in pokopljejo v klasiani grob,

obstojeeo grobnico ali zarni grob,

raztros pepela, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika raztrosijo na za to posebe.i dolodenem

mestu pokopalisea.

O naeinu pokopa se dogovorita naroenik pogreba in izbrani izvalalec pogrebne dejavnosti

19. dlen
(eas pokopa)

Pokop na pokopaliSdu Vransko se lahko opravi praviloma vsak dan med 10. in 18. uro.

Toien oas pokopa uskladita naro6nik pogreba in izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

20- 6len
(stroSki pokopa)

Stroske pokopa morajo poravnati dediei umrlega oziroma oseba, ki je naroaila pokop. V primeru, ko
poravna stroske pokopa obeina, ima le-ta pravico do povraeila pogrebnih stroskov iz zapuSoine umrlega.



6. NAEIN POKOPA, EE JE PLAENIK oBEINA

21 . dlen

Ce je pla6nik pokopa obdina in stroske krrje proradun, se opravi pokop z Zaro v grob ali Zarno niso ali z
raztrosom pepela. Ob tem je treba upostevati in spostovati tudi pokojnikovo poslednjo voljo, v kolikor ta
ni v nasprotju s tem odlokom. Pokop se opravi v obsegu osnovnega pogreba.

7. MOZNOST POKOPA ZUNAJ PoKoPALISEA

22. e|ren

Na obmoeju obeine Vransko je pokojnike mogoee pokopati oziroma pepel pokojnikov raztrositi le na
pokopalitau Vransko.

Raztros pepela iz Zare na dolodenem prostoru izven pokopalisea ali na morju se lahko opravi le na
podlagi izdanega soglasja obeinske uprave.

Zunaj pokopaliSea se lahko s soglasjem obeinske uprave opravi tudi pokop stanovskih predstavnikov v
grobnice verskih skupnosti.

8. MRLISKA VEZICA

23. 6len
(eas obratovanja)

Na pokopaliseu Vransko je mrliska vezica, katere uporaba je obvezna. Pokojnika se na obmoeju obdine
do pokopa ne sme zadrzevati v prostorih izven mrliSke ve2ice.

Mrliska ve2ica obratuje vsak dan v letu od 8. do 23. ure oz. po dogovoru.

Uporaba mrliske vezice izjemoma ni obvezna v primeru 4. in 5. odstavka tega elena.

Pokojni stanovski predstavnik verske skupnosti se lahko na dan pogreba do pokopa polo2i v verski
objekt, od koder se priene pogrebna sveeanost.

Ce pogrebno slovesnost organizira drzavni organ v skladu s protokolarnimi predpisi, to lahko pomeni
odstop od gornjih doloab. V tem primeru in za tak primer se upostevajo in uporabijo predpisi protokola
drzavnih organov.

9. PRVA UREOITEV GROBA

24. e|en
(obseg)

Prvo ureditev groba doloca zakon in ob pokopu v zemljo obsega odvoz odveene zemlje po pokopu in
posusenega cvetja ter vencev na odlagalisee. Ce narocnik pogreba naroei, obsega tudi postavitev
obelezja z imenom in priimkom ter letnico rojstva in smrti pokojnika.

10. VZDRZEVANJE REDA, EISTOEE IN MIRU NA PoKoPALISEU

PREDLOG - 1. obravnava
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25. dlen
(vzdr2evanje reda)

Za vzdraevanje reda na pokopaliseu so dolzni skrbeti

- upravljavecpokopali56al

- najemniki grobov;

- obiskovalcipokopaliSea.

26. dlen
(naloge upravljavca)

Upravljavec pokopalisea vzdrzuje red, eistoeo in mir na pokopaliseu tako, da

skrbi za urejenost in vzdr2uje pokopalisee in pokopaliSke objekte;

oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;

doloda mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovorz naroenikom pogreba oziroma

izbranim izvajalcem pogrebne de.iavnosti;

organizira in opravlja pogrebe;

skrbi za organizacijo javne pogrebne sve6anosti;

vodi evidenco o grobovih in pokopih;

opravlja prekope grobov in organizira ter nadzira dela na pokopaliSeu;

skrbi za red in eistoeo na pokopaliseu in v njegovi neposredni okolici;

skrbi za urejenost in vzdr2evanje mrliSke vezice in njenega funkcionalnega prostora;

skrbi za urejenost in vzdrzevanje skupnih grobigC in njihovih obelezij Zrtev vojn, na pokopaliSeih,

skrb za urejenost in zavarovanje spomenikov in drugih nagrobnih obelezij, ki nimajo vec

evidentiranega lastnika, ee so opredeljeni kot lokalna kulturna dediSeina;

zagotavlja elektricni prikljucek uporabnikom in izvajalcem del (slednjim proti plaeilu) ;

zagotavlja uporabnost voziekov za ptevoz krste in vencev;

zagotavlja ogrevanje mrliSke vezice v zimskem easu,

zagotavlja 6i56enja snega na pokopaliSeu;

zagotavlja ozvoeenja govornika;

zagotavlja praznjenje zabojnikov za odpadke.

Upravljavec je dolzan zagotoviti redno tekoee vzdrzevanje vseh skupnih objektov in naprav na obmoeju
pokopalisea ter komunalnih objektov in naprav in tehnidnih ureditev, kot so:

odlagalisee smeti in odpadkov,

ograJe in poti v obmoeju pokopalisea,

zadrZevalniki vode za zalivanje,

razsvetljava pokopaliSCa.

27. elen
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(prepovedi)

Na pokopaliseu v obdini ni dovoljeno

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

prostorih za grobove;

odlaganje odpadkov izven za to doloeenega prostora;

odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopaliSdu, v pokopaliSke posode za odpadke;

onesnazenje ali poskodovanje pokopaliskih objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali

nasadov;

vodenje Zivali na pokopaliSki prostor in objekte na obmoeju pokopaliSca;

odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliskih prostorov in z objektov v obmoeju

pokopaliSda;

opravljati prevozov, kamnoseskih, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del v 6asu

napovedane pogrebne sveeanosti;

uporaba prevoznih sredstev, razen otroskih, invalidskih in roenih voziekov ter sluzbenih vozil

upravljavca pokopaliSeai

nameseanje reklamnih sporoail na obmoeju pokopaliSea, razen uradnih obvestil upravljavca.

Motorna in elektriena vozila na pokopalisau lahko uporablja le upravljavec pokopalisea in izvajalec
pogrebnih storitev za potrebe izvajanja storitev.

Zidarska, kamnoseska in druga dela, ki so namenjena urejanju pokopalise in s tem povezanimi prevozi,
se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca pokopalisoa.

28. dlen
(dolZnosti najemnikov)

Najemniki grobov so dolzni vzdrzevati grobove in spostovati pokopaliski red ter najemno pogodbo. Ce
je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopalisea, kot celote, se smatra, da je
zapusoen. Upravljavec pokopalisoa je dolzan v takem primeru na.,emnika opozoriti ter dolociti rok za
ureditev groba, kateri ne more biti dalj5i od dveh mesecev. Po preteku tega roka to stori upravljavec na
stroske najemnika oziroma na podlagi doloeilzakona o prenehanju najemne pogodbe, prekine najemno
pogodbo.

11. NAEIN ODDAJE GROBOV V NAJEM

29. 6len
(najemnik)

Grobove v najem najemnikom oddaja upravljavec pokopalisaa. Najemno razmerje se uredi s sklenitvijo
najemne pogodbe, skladno z doloebami zakona in tega odloka.

Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizi6na oseba.

Ce narocnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec
pokopaliSea, s katerim mora naroenik pogreba pred naroeilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen
pri raztrosu pepela.
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30. Clen
(doba najema)

Grob se odda v najem najemniku za nedoloeen aas. Pogodba o najemu groba preneha (se prekine) na
podlagi razlogov, dolooenih v zakonu.

31. dlen
(grobnina)

Za najem groba je najemnik dolzan plaeevati letno najemnino - grobnino. Grobnino, stroike, ki jih
vkljudu.,e, naein oblikovan;a in pla6evanja, doloea zakon. ViSino grobnine na predlog upravljavca
pokopalisea s sklepom potrdi obeinski svet.

Upravljavec pokopalisca izstavi raeune za najemnino praviloma do 30. novembra tekocega leta. Za
najem groba, kije krajSi od enega leta, se grobnina obraeuna sorazmerno trajanju najema groba v tem
letu.

Ce najemnik groba v roku, ki je doloeen na raeunu upravljavca, ne plaea na.iemnine, mu upravljavec
izstavi opomin. Ce tudi v toku 15 dni po prejemu opomina najemnik ne plaea najemnine in stroskov
opomina, izvajalec zoper dolZnika priCne postopek izvrSbe.

12. POSEGI V PROSTOR NA POKOPALISEU

32. dlen

Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug
poseg v prostor na pokopallSau je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopaliSea.

Upravljavec pokopalisaa daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih
nagrobnih obelezij na obmooju pokopaliSea v skladu z zakonom in tem odlokom.

Upravljavec pokopalisca izda soglasje v 3 dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so
ob.iekti kulturna dediSCina ali kulturni spomenik.

Objekti, ki so opredeljeni kot kulturna dediSeina ali kulturni spomenik, se urejajo v skladu s predpisi o
podroeja varstva kulturne dedisdine. V primeru, da nimajo vee evidentiranega lastnika in so zapuseeni,
za njih skrbi upravljavec in jih ustrezno zavaruje.

Najemnik lahko spomenik in ostalo opremo groba postavi le z upostevanjem reda na pokopaliseu in v
skladu s soglasjem upravljavca, kar pomeni, da oprema groba dimenzijsko ne sme segati izven
gabaritov, ki so dolooeni za pokopalisee, kar velja tudi za obliko in materiale.

Ce najemnik postavi, spremeni, popravi ali odstrani spomenik ali obnovi grobnico ali posega v objekte
pokopalisea v nasprotju z izdanim soglasjem ali brez njega, ga mora upravljavec pozvati, da
nepravilnosti odpravi in mu nalo2iti rok za odpravo. Ce najemnik nepravilnosti v postavljenem roku ne
odpravi, to stori upravljavec na stroske najemnika.

Za dtuga dela na obmoeju pokopalisca (klesanje in barvanje Crk, eiseenje spomenikov in drugih
nagrobnih obelezij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopaliSCa priglasiti le termin
izvedbe del. Priglasitev je brezplaena.

13. GROBOVT

Upravljavec pokopaliSea lahko v zvezi z izvrsevanjem zadolzitev in obveznosti po tem odloku in zakonu,
podatke o pokojnih in najemnikih grobov pridobiva iz uradnih evidenc v skladu s predpisi o varstvu
osebnih podatkov.
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33. dlen
(zvrsti grobov)

Za pokopalisoe mora biti izdelan naert razdelitve na razliene zvrsti grobov. V naertu razdelitve za
pokopalisee je doloeena povrsina, kraj in oblika zvrsti grobov.

Na pokopaliSeu obeine so naslednje zvrsti grobov

- enojni grob,

druzinski grob,

- trojni dru2inski grob,

- Cetverni druzinski grob,

- grobnica,

Zarni grob,

prostor za raztros pepela.

14. OKVIRNI TEHNIENI NORMATIVI ZA GROBOVE

34. ilen
(mere grobov)

Globina klasienih grobov je '1,8 m.

Enojni grobovi so tisti, ki omogoeajo pokop odrasle osebe. V eno.ine grobove se pokopavajo krste in
Zare. Sirina enojnega groba je 1 m, dolZina je 2,5 m.

Globina talnega Zarnega groba je najmanj 0,7 m, Sirina 1 m, dol2ina pa 1,2 m.Zarni grob se sme
poglobiti za 0,3 m. V Zarne grobove se pokopavajo Zare.

Poti med vrstami grobov morajo bite Siroke najmanj 0,3 m. Poti med grobi morajo biti Siroke najmanj 0,2
m. Spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja ne smejo segati izven meje doloeenega grobnega
prostora, v visino pa smejo segati do 1 ,2 m. Visina zasejanih grmovnic ne sme biti vi51a od 2,0 m.

35. dlen
(talni Zarni grob)

Nagrobna plosoa pri Zarnem grobu na pokopaliseu Vransko je pravokotno ali polkrozno zakljueena v
zgornjem delu. Grob je lahko prekrit s kamnito ploseo ali zasqen z rastlinjem.

15. MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE

36. 6len
(prostor za raztros pepela)

Na obmocju za taztos pepela so imena umrlih napisana na skupni spominski tabli.

Ploseica z imenom pokojnika, kije nameseena na spominsko tablo, je velikosti 3 x 10 cm.
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37. 6len

Prekop groba oziroma ponoven pokop v istigrob je dovoljen po preteku mirovalne dobe. Mirovalna doba
je eas, ki mora preteei od zadnjega pokopa na istem mestu in istem grobu. Mirovalna doba ne sme biti
krajsa od 10 let, pri demer je potrebno upostevati znaeilnosti zemljisca na katerem je pokopalisee.

Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po
preteku mirovalne dobe.

1 6. POGREBNA PRISTOJBINA

38. 6len

Obcina lahko dolodi pogrebno pristojbino. Pogrebna pristojbina je denarni znesek, ki ga lahko dolodi
obeina za izvedbo pogreba na pokopalisdu in ki ga upravljavcu pokopalisea plaea izvajalec pogreba.
Pogrebno pristojbino potrjuje Obeinski svet Obeine Vransko.

III. PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE 24-URNE DEZURNE SLUZBE

39. dlen
(pogoji za pridobitev koncesije)

Koncesionar je lahko fizidna ali pravna oseba, ee izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesionirane gospodarske javne slu2be. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba.

Minimalne pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesionirane gospodarske javne sluzbe so dolodeni v zakonu in so:

da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki je predmet javne sluzbe in ima, ee je

pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt;

da ima zaposleni najmanj dve osebi;

da ima najman., eno posebno vozilo za prevoz pokojnika, ki se uporablja izkljuono v te namene;

da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika;

da ima najmanj eno transportno krsto;

da zagotovi ustrezno zaSeito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaseitnimi postopki pri ravnanju

s pokojniki.

Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu predloziti Program izvajanja javne sluZbe.

40. elen
(izvajanje javne sluzbe)

Koncesionar izvaja Javno sluZbo v skladu z zakonom, ki ureja podroeje pogrebne in pokopaliske
dejavnosti, podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, tem odlokom in drugimi predpisi ob6ine.

41 . alen
(obmoeje izvajanja koncesije)

Koncesija za opravljanje dejavnosti javne sluzbe iz tega odloka na celotnem obmoeju obeine se podeli
enemu koncesionarju.
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Koncesionar pridobi posebno in izkljuono pravico za izvajanje dejavnosti javne sluzbe na obmodju iz
prejSnjega odstavka tega elena.

42. Clen
(zaeetek in eas trajanja koncesUe)

Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, ki mora vsebovativse sestavine iz 39. Clena
Zakona o gospodarskih javnih sluZbah.

43. dlen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha

s prenehanjem koncesijske pogodbe,

z odkupom koncesi.ie,

z odvzemom koncesije,

s prevzemom koncesionirane javne slu:be v rezijo,

v drugih primerih dolo6enih s koncesijsko pogodbo

/l4. elen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba preneha:

po preteku easa, za katerega je bila sklenjena,

- z odpovedjo,

z ruzdt\em.

Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob
odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se doloeijo v koncesijski pogodbi.

45. ilen
(odvzem koncesije)

Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na doloeila koncesijske pogodbe

ee ne zaene z izvajanjem dejavnostijavne sluzbe v za to dolocenem roku,

Ce je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna sluzba ali kot

koncesionirana gospodarska javna slu2ba,

Ce dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravoeasno, skratka tako, da so povzroeene motnje

v izvajanju dejavnosti,

6e dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,

zaradi ponovljenih in dokazanih grobih krsitev predpisov in doloeil koncesijske pogodbe,

ee koncesionar kot fiziena ali pravna oseba preneha obstajati.

Koncesijsko razmer.ie se zaene s podpisom koncesijske pogodbe in preneha po izteku deset (10) let.
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Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo krsitev iz tretje,
eetrte in pete alineje prvega odstavka tega elena.

V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega Clena ima koncesionar
pravico do odskodnine v skladu z doloeili zakona, ki ureJa podrodje gospodarskih javnih sluzb.

46. 6len
(prevzem javne sluZbe v reZijo)

Koncedent lahko prevzame javno sluzbo v rezijo.

Pogoji in naein prevzema se doloeijo v koncesijski pogodbi.

48. alen
(veljavnost razpisa)

Javni razpis se opravi po dolocbah tega odloka, v skladu z doloeili zakona, ki ureJa podrooje
gospodarskih javnih sluzb.

Javni razpis je veljaven, 6e se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom
doloeene pogoje.

Ce javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.

49. elen

Vsebina javnega razpisa se doloei ob smiselni uporabi zakona, ki ureja podroe.ie javno-zasebnega
partnerstva.

Javni razpis mora ob vsebini iz prejsnjega odstavka tega elena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora
izpolnjevati koncesionar in so doloceni v 39. elenu tega odloka.

50. alen

Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje Zupan obeine strokovno komisijo, kijo sestavljajo
predsednik in dva elana. Vsi elani strokovne komisije mora.io imeti primerne izkusnje, z namenom
strokovne presoje vlog.

lzbira koncesionarja se izvede po postopku doloeenem z zakonom, ki ureja podrocje gospodarskih
javnih sluUb.

51. elen

Koncesionar.ia izbere obdinska uptava z upravno odloebo na podlagi predloga strokovne komisue iz
prvega odstavka preJsnjega elena tega odloka.

47. elen
(naein podelitve koncesije)

Koncesionar se izbere na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, poloZaj
stranke.

52. 6len

Koncesijsko pogodbo v imenu obeine sklene 2upan obeine.

53. dlen

Koncesionar lahko prenese izvajanje javne sluZbe na drugo osebo samo z dovoljeniem koncedenta

Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne sluZbe samo v primerih doloeenih z zakonom,
ki ureja podroeje gospodarskih javnih sluzb alizaradi razlogov, doloeenih v koncesijski pogodbi, drugaee
pa samo s soglasjem koncesionarja.

54. 6len

Koncesionar mora v okviru objektivnih moznosti izvajati javno sluzbo tudi v nepredvidljivih okoliSeinah,
nastalih zaradi visje sile.

V primeru iz prejSnjega odstavka tega 6lena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povraoilo
stroskov, ki so nastali zatadi izvajanja javne sluzbe na obmoeju obeine oz. obmodju obeine v
nepredvidljivih okoliseinah.

Zaradi nepredvidljivih okoliSein, ki so nastale zaradi viSje sile, lahko koncesrjsko razmerje preneha,
vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.

55. ilen

Koncesionarje v skladu z zakonom odgovoren za skodo, kijo pri izvajanju ali v zvezi z izvEanlem )avne
sluzbe povzrodijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.

56. dlen

Ce koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja
javne sluzbe, lahko njeno izva.ianie zaeasno zagotovi koncedent s prevzemom javne sluZbe v rezijo ali
na drug nadin, doloden v koncesUski pogodbi.

57. Clen

Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za skodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne
sluzbe povzroeijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za Skodo, ki pri tem
nastane koncedentu.

58. 6len
(nadzorni organi)

IV. NADZOR

Obseg zavarovanja iz prejsnjega odstavka se doloei s koncesijsko pogodbo.
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lnSpekcijski nadzor nad izvajan.iem tega odloka izvaja Medobeinskl inSpektorat in redarstvo. Nadzor nad
izvajanjem koncesije opravlja obeinska uprava. Koncesionarje dol2an obeinski upravi na njeno zahtevo
kadarkoli posredovati informacije o poslovanju, izvajanju storitev in omogoeiti vpogled v poslovne knjige
in dokumentacijo ter evidence v zvezi z izvajanjem koncesije. Podatki pridobljeni pri nadzoru so
poslovna tajnost.

59. Clen
(prekrski pravnih oseb in samostojnih podjetnikov)

Z globo v visini 650 EUR se za prekrSek kaznuje izvajalec (pravna oseba ali samostojnih podjetnik, ki
stori prekrsek v zveziz opravljanjem dejavnosti), ee opusti predpisana ravna\a iz 26.6lena tega odloka.

Z globo v viSini 250 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ee krsi predpisana ravnanja iz 26.
dlena tega odloka.

60. dlen
(prekrski fizienih oseb)

Z globo v visini 200 EUR se za prekrsek kaznuje posameznik, ee krsi dolocila 27 ., 28. tn 32. alena tega
odloka.

VI. PREHODNE IN KONENE DOLOCBE

61. elen

Po prejemu poziva s strani upravljavca je uporabnik dolzan skleniti najemno pogodbo v roku enega
meseca, v nasprotnem primeru mu pravica do sklenitve najemnega @zmetja preneha.

62. 6len

Javnirazpis za podelitev koncesije se objavi najpozneje v 30 dneh po uveljavitvitega odloka. Do zaaetka
veljave koncesijske pogodbe pogrebno dejavnost izvajajo dosedanji izvajalci.

63. 6len

Ta odlok zaene veljati petnajsti dan po objavi v Obeinskem informato4u - Uradne objave Obeine
Vransko.

Stevilka: 3548/2021
Datum: 15.6. 2021

V. PREKRSKI

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


