OBRAZLOZITEV
1. NASLOV ODLOKA

Odlok o pokopaliskem redu v Obdini Vransko
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM OOLOKA

Obaina Vransko trenutno nima sprejetega odloka za izva)anje pogrebne in pokopaliske
dejavnosti.
Razlog za sprejem Odloka o pokopaliakem redu v Obdini Vransko je sprememba podrodnega
zakona, ki ureja pogrebno in pokopalisko dejavnost. Do '14. 10.2016 je bil v veljavi Zakon o
pokopaliski an pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopaliid /ZPPDUP/(Uradni list SRS, St.
34/84, 5/90 in Uradna last RS, St. 26/90, 10/91, 13/93, 66/93, 66/2000 - Odl. US, 61/2002 - Odl.
US, 11012002 -ZGO-I in 212004).
Nov Zakon o pogrebni in pokopaliSki dejavnosti /ZPPDejl (Uradni list RS, at. 62/16), kije pri6el
veljati 15. 10. 2016 v 4. alenu doloaa, da obaina z odlokom predpise pokopaliski red, v katerem
podrobneje dolodi izvajanje pogrebne in pokopaliske dejavnosti. Ta v prehodnih doloabah
doloda rok za uskladitev obdinskih predpisov na tem podroaju, kiznaia eno leto od uveljavitve
zakona. Ta rok je sicer potekel Ze v letu 2017, vendar Obeina predpisov ni mogla sprejeti v
predpisanem roku, saj drzava oziroma pristojno ministrstvo ni pravodasno pripravilo
potrebnih podzakonskih aktov (rok za izdajo teh podzakonskih aktov je v skladu z zakonom
znaSal Sest mesecev od uveljavitue zakona, s tem ko je npr. drzavna uredba pridela veljati Sele
27. janraia 2018).

Zakon na novo ureja podrodje pokopaliSke in pogrebne dejavnosti. Vsebina pogrebne
dejavnosti tako na eni skani obsega:

.
.

zagotavljanje 24-urne deZurne sluzbe, ki je obvezna obdinska gospodarska javna
slu2ba ter na drugi strani
prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, kar se izvaja
kot trlna dejavnost.
Pokopaliska dejavnost po dolodbah novega zakona obsega upravljanje ter urejanje
pokopaliSa.

Zakon je liberaliziral del storitev iz predhodno obvezne lokalne gospodarske javne sluzbe pokopalisae in pogrebne dejavnosti. Omogodilje, da se pogrebna dejavnosti oziroma prevoz
pokojnika (razen 24-ume dezurne sluzbe), priprave pokojnika, upepelitve pokojnika ter
priprave in izvedbe pogreba, op.avljajo na trgu.
Obdina lahko sama nastopa kot upravljavec pokopalisda, lahko pa za upravUavca doloaitudi
drugo pravno osebo javnega prava.

Zakonska dolodba 19. alineje 4. dlena Zakona pa obainam omogoda, da uvedejo lokalno
dajatev, pogrebno pristojbino, namenjeno zbiranju finandnih sredstev za upravljanje
pokopaliaaa.
3. CILJI IN

NA.ELA ODLOKA

Odlok predpisuje pokopalitki red v katerem je podrobneje doloaen naain izvajanja pogrebne
in pokopaliske dejavnosti v ObainiVransko. Odlok po poglavjih in alenih doloaa: naain izvajanja
pogrebne slovesnosti, storitev pokopalitko pogrebnega moStva, osnovniobseg pogreba, naain
in das pogreba, nadin pogreba, ae je obdina pladnik pogreba, moznosti pogreba zunaj

pokopalitda, obratovanje mrliske veiice, obseg prve ureditve groba, vzdrzevanje reda in
distoee na pokopali$du, naain oddaje grobov v najem, postavlianje, spreminjanie in odstranitev
spomenikov, obnova spomenikov, zvrsti grobov, okvirne tehnidne normative za grobove,
mirovalno dobo za grobove, pogrebno pristojbino, kijo lahko doloai obdina za izvedbo pogreba
ter druga vpraSanja pogrebne in pokopaliSke dejavnosti.

Odlok ureja tudi naain izvajanja 24-urne deZurne sluzbe, ki je po zakonu obvezna obdinska
gospodarska javna sluzba in podelitev koncesije za izvaiaqe 24-ufie dezurne sluzbe ter
pokopaliske delavnosti. Koncesionarje lahko fizidna ali pravna oseba, 0e izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti. Podelitev koncesije je urejena v lll. poglaviu odloka. Koncesija se podeli
za obdobje 10 (deset) let. Odlok, v skladu s 3. alenom Zakona o prekrskih doloda prekrlke za
krsitve posameznih dolodb odloka.
4. OCENA FINAN.NIH IN DRUGIH POSLEDIC
Upravlianje pokopalisda je Obiina izvajala Ze do sedaj.

Predlagani odlok ne bo imel dodatnih flnananih posledic na proratun obdine sai bo naloge
upravljanja pokopalisd $e naprej izvajala obaina (obtinska uprava), letni stroski upravljanja
pokopalitke dejavnosta pa se bodo prav tako kot do sedaj pokrivali iz grobnine. Grobnina
vkljuduje stroske za urejenost pokopaliSda, oddaje grobov v najem in stroske vodenja evidenc.
lzvajanje pogrebne dejavnosti pa bodo, tako kot do sedai, pokrivali naro6niki pogrebovJavna sluzba 24-urne dezurne sluzbe, ki se na novo uvaja s predlogom odloka, se v celoti
financira iz cene storitve 24-urne de2urne sluzbe, kijo plaa4o uporabniki storitev. Elaborat za
ceno te sluzbe 5e ni pripravljen, (priblizna ocena okoli 220,00 EUR na pokoinika). Cena bo
enotna. Obaina Vransko je pladnik te storitve v primerih, ko je narolnik pogreba (torej ko za
doloaenega pokojnika ni drugega narotnika pogreba).
5. PRAVNE PODLAGE

Zakon o pogrebni in pokopaliSki dejavnosti (Uradni list RS,5t.62116)
Zakon o prekrakih (Uradni list RS, St. 29/20'11-UPBO in sprem.)
Statuta Obdine Vransko (Ur. list RS, St. 17l10)

