
PREDLOG -f,.obravnava

Na podlagi 4. in 63. alena Zskona o pogrebni in pokopaliski dejavnosti ZPPDey' (Uradni list RS. 62016), 3. atena
Zakona o prekrskih /ZP-1l (Uradni list RS, 51.2912011-UPB9,2112013,11112013,74120'14 - odt. US, g2l2014 - odt.
US, 322016 in 15117 - odl. US) in 16. Clena Sletr.,'la Obdine Vransko (Uradni list RS, 5t. 1712010 in sprem.) ,e
OMinski svet Obaine Vransko na ...... redni seji , dne ......... sprejel

ODLOK
o pokopali5kem redu v Oboini Vran3ko

I. SPLOSNE DOLOEBE

1. elen
(vsebina odloka)

Ta odlok predpisuje pokopaliSki red, s katerim se za obmocje Obeine Vransko dolooa izvajanie pogrebne
in pokopaliske dejavnosti, kot to doloda 4. dlen Zakona o pogrebni in pokopaliSki dejavnosti.

S

2. Clen
(pokopaliski red)

odlokom ObCina Vransko (v nadalievaniu: oboina) podrobne.ie doloda:

naein zagotavljanja 24-urne dezurne sluibe;

nacin izvajanja pogrebne slovesnosti;

storitve pokopaliSko pogrebnega mostva, ki se lahko zagotavljajo na pokopalis6u Vransko;

osr,ovni obseg pogreba;

naein in Cas pokopa;

naein pokopa, Ce je placnik obeina;

moznost pokopa zunaj pokopaliSCa, z dolocitvro prostora;

obratovanje mdiske veZice;

obseg prve ureditve groba;

vzdrrevanje reda, eistoee in miru na pokopali$Cu;

naoin oddaje grobov v najemi

postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo spomenikov in vsak drug poseg

v proslor na pokopaliseu;

zvrsti grobov;

okvirne lehnicne normative za grobove;

mirovalno dobo za grobove;

pogrebno pristojbino, ki jo lahko dobei obcina za izvedbo pogreba na posameznem

pokopaliSCu, in kijo upravljavcu pokopalis6a placa izvajalec pogreba;

podelitev koncesije za izvajanje pogrebne deiavnosti;

nadzor nad izvajaniem odloka ter

visino glob za prekrSke v zvezi z vzdrlevaniem reda, Cistoce in miru na pokopaliseu.

tem

Prekop umrlih dolo6a zakon
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3. Clen
(pokopaliSC€ in pokopi)

Na obmooju ObCine Vransko.ie eno pokopalisee in sicer:

- pokopalisce Vransko.

Na tem pokopaliSCu se pokopavajo

vsi umrli prebivalci okoliSa, za katerega je posamezno pokopaliSCe namenjeno, z izjemo oseb,

ki so izrazile zello, da zeliio biti pokopane na katerem drugem pokopaliscu ali Ce tako 2elrjo

niihovi svojci,

osebe, ki so ,ivele drugod, de ie umdi pred smrtjo tako zelel oziroma, Ce tako zeliro svojci

umrlega.

neidentificirane osebe, ki so umrle na obmocju, za katero ie pokopalisCe namenjeno.

4. 6len
(pogrebna in pokopaliska dejavnost)

Pogrebna dejavnost obsega:

zagolavlja\e 24-urne dezurne sluZbe, ki je obvezna obcinska gospodarska javna slutba. ter

- prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba. ki se izvarajo na kgu

Pokopaliska dejavnost obsega upravljanje ter ureranie pokopaliSC.

Urejanje pokopalisC obsega zgraditev ali razsiritev obstojecega pokopalisda, zgraditev pokopaliskih
ob.iektov in naprav ler druge pokopaliske inlrastrukture na pokopalisCu, razdelitev pokopalisda na
posamezne zvrsti grobov in opustitev pokopalisaa

Upravljanie pokopalasc obsega zagotavljanje urejenosti pokopalisca, izva.lanle investbij in
investicijskega vz&aevan,ia, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdaianje soglasij v zvezi s
posegi na obmoCju pokopalisc, kot doloca zakon, ki ureja pogrebno in pokopalisko delavnost.

5. alen
(izvajanie pogrebne in pokopaliake deiavnosti)

Pogrebna dejavnost, ki zajema zagotavljanje 24-urne de:urne sluZbe, se kot gospodarska javna sluZba
na obmooju obcine Vransko zagotavl.ia s podelitvijo koncesiie izvajalcu, ki izpolnjuie zakonske pogoje
za izvajanje gospodarske javne sluzbe pogrebne dejavnosti.

Koncesi.io za izvaianje gospodarske Javne slulbe podeli obCina na podlagijavnega razpisa po postopku,
dolocenim s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesUe gospodarske.iavne sluZbe.

Pogrebna dejavnost, ki za.iema prevoz pokojnika, ki 9a ne zagotavlja 24-urna de:urna sluiba, pripravo
pokojnika, upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, se izvaja na trgu.

6. Clen
(uporaba predpisov)
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Za vpraSanja u zvezi z opravl.ianjem pogrebne in gokopaliske dejavnosti iz 4. Clena tega odloka, ki niso
posebej ureiena s tem odlokom, se uporabljajo dolocila zakona, ki urelajo pogrebno in pokopalisko
dejavnost.

II. POKOPALISKI RED

1. 24.URNA DEZURNA SLUZEA

7. Cl6n
(obseg in oblika zagotavlianja 24 - urne dezurne sluibe)

24-urna deZurna sluzba je obvezna obCinska gospodarska javna sluiba, ki obsega vsak prevoz od kra.ia
smrtido 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. vkljuCno z uporabo leieh.

Javna sluzba se opravlja kol koncesionirana gospodarska iavna sluZba, kijo podelju.,e obcina na podlagi
javnega razpisa.

8.6len
(uporabniki)

Uporabniki storitev javne slu2be so naroaniki pogreba

9. Clen
(pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne sluibe)

lzvajalec ravne sluzbe opravlja 24-urno deiurno sluzbo s spostovanjem in pieteto do pokojnikov ter v
skladu z zakonom, ki ure.ia pogrebno in pokopalisko dejavnost in tem odlokom.

Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne sluzbe,
kije enako dostopna vsem uporabnikom na obmooju obcine.

1'1. llen
(obveznosti uporabnikov)

Uporabniki storitev javne sluibe morajo izvajalcu javne sluzbe opravljeno storitev iz prvega odstavka 7.
Clena tega odtoka poravnati po ceni, kijo na predlog izvajalca potrdi oboinski svet.

10. alen
(pravica uporabe)

12. Clen
(viri financiranja storitev)

lzvajalec iavne slu:be pridobiva sredstva za izva,ianje javne slu2be :

- iz placil uporabnikov storitev.javne sluZbe,

- iz drugih virov dolocenih z zakonom.
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l3- Clen
(oblikovanje cen)

Cene storitev lavne sluZbe se doloeUo z aktom obainskega sveta na podlagi Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen Z4-urne de2urne slu2be.

Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika in se izvede na naCin, kot je
predpisan s lem odlokom in v skladu s pokojnikovo voljo, Ce ta ni v nasprotju s predpisi. Ce pokojnik ni
izrazil svoje volie o naeinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloaa o tem narodnik pogreba.

Pogrebna slovesnost se opravi na pokopaliseu, kjer bo pokop. Cas in naCin pogrebne slovesnosti in
pokopa uskladita upravljavec pokopalisca in naroonik pogreba oziroma izbtani izvaialec pogrebne
dejavnosti.

O dasu poteka pogrebne slovesnostije izvajalec dolZan obvestiti ,avnost z obvestilom na oglasni deski
pokopaliSCa ali na krajevno obioajen nacin.

Pogrebna slovesnost ,e praviloma javna in ji lahko vsakdo prisostvuie. Na :eljo pokojnika ali
pokojnikovih svojcev se pogrebna slovesnost opravi v oz.iem druiinskem krogu, ki ji prisostvujeio le
povablieni. To Zeljo pred pogrebom objavi izvajalec pogrebne slovesnosti.

Pri pogrebni slovesnosti lahko na Zeljo pokojnikovih svojcev sodelujejo tudi predstavniki verskih
skupnosli in drustev.

Odvoz krste ozioma Larc z mrliske vezice v pogrebnem sprevodu ter polozitev krste oziroma :are v
jamo opravi pogrebno moStvo, za kaiere ie praviloma dolzan poskrbeti upravljavec pokopaliSCa.

Na Zeljo svojcev se lahko krsta oziroma Zara pred polo:itviio v iamo, 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. elen
(pogrebni sprevod)

Pogrebni sprevod se odvija od mrliske veZice ali z dolooenega mesta pred vhodom na pokopalisee
Pogrebni sprevod se razvrstitako, da so na eelu nosilcizastav, verskih simbolov in praporov, nato nosilci
vencev, nosilci.iavnih odlikovanj in drugih priznanj ter predstavniki verskih skupnosti in drustev.
Razpored v pogrebnem sprevodu se lahko izvede tudi na kraievno obicajen nadin

3. POKOPALISKO POGREBNO MOSTVO

16, Clen
(storitve pokopalisko pogrebnega mostva)

Storitve pokopalisko pogrebnega mostva na pokopalisCu Vransko zagotavl.ia izvaialec pogrebne
dejavnosti.

2. POGREBNA SLOVESNOST

14. Clen
(obseg in naCin izvajanja)
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Stoitve pokopalisko pogrebnega mostva obsegajo prevoz ali prenos krste ali Zare pokojnika iz mrliske
vezice do mesta pokopa s poloiitviio v grob ali iani zid ali z raarosom pepela ali od mrliske vezice do
cerkve in do mesta pokopa s polozitvro v grob ali ia.ni zid ali z rcztrosom pepela.

Storitve pokopalisko pogrebnega mostva zaraeuna izvajalec pogrebnih storitev naroeniku po spreietem
ceniku.

4. POGREB

17. dlen
(osnovni obseg pogreba)

Pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokoinika, minimalno pogrebno slovesnosl in pokop, vkljucno
s pogrebno opremo.

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

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

5. NAEIN IN EAS POKOPA

18. Clen
(vrste pokopov)

Na obmodju obCine so dovoljene naslednje vrste pokopov

pokop s krsto, kjer se pokojnika poloii v krsto in pokoplje v grob za klasioen pokop ati obstojeoo

grobnico,

pokop z Zaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v Zaro in pokoptjejo v klasiCni grob,

obslojeoo grobnico ali zarni grob,

raztros pepela, kier se upepeljeni ostanki pokojnika raztrosijo na za to posebej doloeenem

mestu pokopalisda.

19. alen
(eas pokopa)

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

Toeen Cas pokopa uskladita narocnik pogreba in izbrani izajalec pogrebne dejavnosti

20. Clen
(stro6ki pokopa)

Stroske pokopa morajo poravnati dedidi umrlega oziroma oseba, ki .ie naroeila pokop. V primeru, ko
poravna skoske pokopa ob6ina, ima le-ta pravico do povracila pogrebnih stroskov iz zapuSCine umrlega.

O nacinu pokopa se dogovorita narodnik pogreba in izbrani izvaialec pogrebne dejavnosti.
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6. NAEIN PoKoPA, EE JE PLAENIK oBEINA

21. e len

Ce je placnik pokopa obcina in stroske kriie proraoun, se opravi pokop z zaro v grob ala Zarno niso ali z
raarosom pepela. Ob tem ie treba upostevati in spostovati tudi pokojnikovo poslednjo voljo, v kolikor ta
ni v nasprotiu s tem odlokom. Pokop se opravi v obsegu osnovnega pogreba.

7. MoZNoST PoKoPA zUNAJ PoKoPALISEA

22. elrn

Na obmoCju obcine Vransko je pokojnike mogoce pokopati oziroma pepel pokojnikov raarositi le na
pokopaliSCu Vransko.

Raztros pepela iz Larc na dolocenem prostoru izven pokopaliSca ali na morju se lahko opravi le na
podlagi izdanega soglasja obdinske uprave.

Zunaj pokopaliSCa se lahko s soglasjem obeinske uprave opravitudi pokop stanovskih predstavnikov v
grobnice verskih skupnosti.

8. MRLISKA VEZICA

23, Clen
(Cas obratovanja)

Na pokopaliSCu Vransko je mrliSka veZica, katere uporaba je obvezna. Pokojnika se na obmodiu obdine
do pokopa ne sme zadrzevali v prostorih izven mdiske veZice.

MdiSka veZica obratuje vsak dan v letu od L do 23. ure oz. po dogovoru

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

Pokoini stanovski predstavnik verske skupnosti se lahko na dan pogreba do pokopa polozi v verski
obiekt, od koder se prione pogrebna sveeanost.

Ce pogrebno slovesnost organizira drZavni organ v skladu s protokolarnimi predpisi, to lahko pomeni
odstop od gorniih doloeb. V tem primeru in za tak primer se upostevajo in uporabijo predpisi protokola
dr2avnih organov.

9. PRVA UREDITEV GROBA

24. 6len
(obseg)

Prvo ureditev groba dobea zakon in ob pokopu v zemljo obsega odvoz odveene zemlje po pokopu in
posusenega cvetja ter vencev na odlagalisee. Ce narodnik pogreba naroci, obsega tudi postavitev
obeleaa z imenom in priimkom ler letnico rojstva in smrti pokojnika.

IO. VZDRZEVANJE REDA, EISToEE IN MIRU NA PoKoPALISEU
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25. elen
(vzdrzevanje reda)

Za uzdraevaie rcda na pokopaliscu so dolzni skrbeti

upravliavec pokopaliSCa,

najemniki grobov;

obiskovalci pokopaliada.

26. Clen
(naloge upravljavca)

Upravljavec pokopalisea vzdrzuje red, eistoeo in mir na pokopaliScu tako, da:

- skrbiza urejenost In vzdr2uje pokopaliSee in pokopaliske objekte;

. oddaia prostore in grobove v najem in vodi register sklenienih pogodb:

- doloe€ mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naroonikom pogreba oziroma

izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;

- organizira in opravlja pogrebe;

- skrbi za organizacijo javne pogrebne sveeanosti,

- vodi evidenco o grobovih in pokopih;

- opravlia prekope grobov in organizira ter nadzira dela na pokopalisou;

- skrbiza red in Cistoeo na pokopalisCu in v njegovi neposredni okolicii

- skrbi za urejenost in vzdrzevanje mrliske vezice in njenega funkcionalnega prostora;

- skrbiza urejenost in vzdr2evanje skupnih grobisc an njihovih obelerrl 2rtev vojn, na pokopaliscih,

-. skrb za urejenost in zavarovanje spomenikov an drugih nagrobnih obelezu, ki nimaio ved

evidentiranega lastnika, ee so opredeljeni kot lokalna kulturna dediSCina;

- zagotavlja elektrioni prikljuoek uporabnikom in izvajalcem del (slednjim proti ptaeitu) 
,

- zagotavlja uporabnost voziekov za prevoz krste in vencevi

- zagotavlja ogrevanje mrliske verice v zimskem easu;

- zagotavlja eiscenja snega na pokopaliseu,

- zagotavlja ozvocenia govornika;

- zagotavlja praznjenje zabojnikov za odpadke.

Upravljavec je dolzan zagotoviti redno tekode vzdrrevanje vseh skupnih objektov in naprav na obmooiu
pokopaliSCa ter komunalnih obiektov in naprav in tehnienih ureditev, kot so:

odlagalisce smeti in odpadkov,

ograje in poti v obmodju pokopaliSda,

zadrlevalniki vode za zalivanie,

razsvetliava pokopaligCa.

27 - e|en
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(prepovedi)

Na pokopalisdu v obeini ni dovoljeno

nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smeranje, raz$aia\e in hoja po grobovih oziroma

prostorih za grobove;

odlaganje odpadkov izven za to dolocenega proslora;

odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopaliseu, v pokopaliske posode za odpadke;

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

nasadov;

vodenje 2ivali na pokopaliSki prostor in objekte na obmodju pokopaliscai

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

pokopaliSCal

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

napovedane pogrebne sve6anosti;

uporaba prevoznih sredstev, razen otroSkih, invalidskih in rocnih vozickov ter sluZbenih vozil

upravljavca pokopaliSda;

namescanje reklamnah sporodil na obmooju pokopalisaa, razen uradnih obvestil upravljavca

Motorna in elektriona vozila na pokopaliscu lahko uporablja le upravljavec pokopalisca in izvajalec
pogrebnih storitev za polrebe izvajania storitev.

Zidarska, kamnoseska in druga dela, ki so namenjena urejanju pokopalise in s lem povezanimi prevozi,
se lahk0 opravljajo le z dovoljeniem upravljavca pokopaliSea.

28.6len
(dolZnosti najemnikov)

Najemnaki grobov so dolzni vzdrzevati grobove in spostovati pokopaliski red ter najemno pogodbo. Ce
je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednlih grobov in pokopalisca, kot celote, se smatra, da je
zapugden. Upravljavec pokopalisea je dolzan v takem primeru najemnika opozoriti ler dolociti rok za
ureditev groba, kateri ne more biti daljsi od dveh mesecev. Po preteku tega roka to stori upravljavec na
stroske najemnika oziroma na podlagi dolocilzakona o prenehaniu najemne pogodbe, prekine najemno
pogodbo.

11, NAEIN ODOAJE GROBOV V NAJEM

29. elen
(naiemnik)

Grobove v najem najemnikom oddara upravljavec pokopaliSCa. Najemno razmerje se uredi s sklenitvljo
najemne pogodbe, skladno z dolocbami zakona in tega odloka.

Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizidna oseba.

Ce naroenik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v naiem upravljavec
pokopalisea, s katerim mora naroCnik pogreba pred narocilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen
pri raarosu pepela.
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30. dlen
(doba najema)

Grob se odda v najem najemniku za nedolooen Cas. Pogodba o najemu groba preneha (se prekine) na
podlagi razlogov, dolocenih v zakonu.

31, Clon
(grobnina)

Za najem groba je najemnik dolzan pladevati letno najemnino - grobnino. Grobnino, strogke, ki jih
vkliucuje, nacin oblikovanja in plaeevanja, doloda zakon. Visino grobnine na predlog upravljavca
pokopaliSCa s sklepom potrdi obCinski svet.

Upravl.iavec pokopalisca izstavi racune za najemnino praviloma do 30. novembra tekoeega leta. Za
na.iem groba, kije krAsi od enega leta, se grobnina obraouna sorazmerno trajanju najema groba v tem
letu.

Ce najemnik groba v roku, ki je doloden na raounu upravljavca, ne pla6a najemnine, mu upravljavec
izstavi opomin. Ce tudi v toku 15 dni po preJemu opomina na.iemnik ne pla& najemnine in stroskov
opomina, izvajalec zoper dolznika priCne postopek izvrtbe.

Upravljavec pokopali56a lahko v zvezi z izvrsevaniem zadolzitev in obveznosti po tem odloku in zakonu.
podatke o pokojnih in najemnikih grobov pridobiva iz uradnih evidenc v skladu s predpisi o varslvu
osebnih podatkov.

12. POSEGI V PROSTOR NA POKOPALISEU

32. alen

Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ler vsak drug
poseg v prostor na pokopaliseu je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopalise€.

Upravljavec pokopalisca daje soglasla za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih
nagrobnih obelezij na obmooju pokopaliSea v skladu z zakonom in tem odtokom.

Upravljavec pokopalisaa izda soglasje v 3 dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so
ob,ekti kulturna dediseina ali kulturni spomenik.

Objekti, ki so opredeljeni kot kulturna dedisoina ali kulturni spomenik, se urejaio v sktadu s predpisi o
podrocja varstva kulturne dediSeine. V primeru, da nimajo veo evidentiranega lastnika in so zapus6eni,
za njih skrbi upravljavec in jih ustrezno zavaruje.

Najemnik lahko spomenik in ostalo opremo groba postavi le z upostevaniem reda na pokopalisdu in v
skladu s soglasjem upravljavca, kar pomeni, da oprema groba dimenzijsko ne sme segati izven
gabaritov, ki so doloceniza pokopalis6e, kar velja tudi za obliko in materiale.

Ce najemnik postavi, spremeni, popravi ali odstrani spomenak ali obnovi grobnico ali posega v objekte
pokopalisca v nasprotju z izdanim soglasiem ali brez njega, ga mora upravljavec pozvati, da
nepravilnosti odpravi in mu naloziti rok za odpravo. Ce najemnik nepravilnosti v postavlienem roku ne
odpravi, to stori upravljavec na stroske najemnika.

Za druga dela na obmoeju pokopalisca (klesanje in barvanje 6rk, eisCenje spomenikov in drugih
nagrobnih obeleiij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopalis6a priglasiti le termin
izvedbe del. Priglasitev ie brezplaena

13. GROBOVT
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33. ehn
(zvrsti grobov)

Za pokopalisce mora biti izdelan naCrt razdelitve na razliene zvrsti grobov. V nacrtu razdelitve za
pokopaliSoe je doloCena povrsina, kraj in oblika zvrsti grobov.

Na pokopaliSCu obcine so naslednje zvrsti grobov:

enojni grob,

druZinski grob,

kojni druzinski grob,

Cetverni druZinski grob,

grobnica,

Zarni grob,

prostor za raaros pepela

14. OKVIRNI TEHNICNI NORMATIVI ZA GROBOVE

34. 6len
(mere grobov)

Globina klasidnih grobov je 1.8 m

EnoJni grobovi so tisti, ki omogoCalo pokop odrasle osebe V enojne grobove se pokopavajo krste in
iare. Sirina enojnega groba je 1 m, dolzina je 2,5 m.

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

Poti med vrstamigrobov morajo bile Siroke najmanj 0,3 m. Poti med grobi morajo bitisiroke najmanj 0,2
m Spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja ne smejo segati izven meje doloeenega grobnega
proslora, v visino pa smejo segati do '1,2 m. Visina zasejanih grmovnic ne sme biti viSja od 2,0 m.

35. Clen
(talni :arni grob)

Nagrobna plosCa pri Zarnem grobu na pokopaliSeu Vransko je pravokotno ali polkro2no zakl.iudena v
zgorn,em delu. Grob je lahko prekrit s kamnito plosoo ali zasajen z rastlinjem

36. llen
(prostor za raaros pepela)

Na obmooju za raztros pepela so imena umrlih napisana na skupni spominski tabli.

PlosCica z imenom poko.inika, kije namescena na spominsko tablo, je velakosti 3 x '10 cm

15. MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE
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37. elen

Prekop groba oziroma ponoven pokop v isti grob je dovoljen po preteku mirovalne dobe. Mirovalna doba
.ie 6as, ki mora preteCi od zadniega pokopa na islem mestu in istem grobu. Mirovalna doba ne sme biti
kraiSa od 10let, pri Cemer je potrebno upostevati znacilnosti zemljisoa na katerem ie pokopalisde.

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

I6. POGREBNA PRISTOJBINA

38. alen

Obeina lahko doloai pogrebno pristojbino, Pogrebna pristojbina je denarni znesek, ki ga tahko dotoei
obeina za izvedbo pogreba na pokopalisou in ki ga upravljavcu pokopalisea placa izvajalec pogreba.
Pogrebno pristojbino potrjuie Ob6inski svet Obcine Vransko.

III. PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE 24-URNE DEZURNE SLUZBE

39.6len
(pogoji za pridobitev koncesiie)

Koncesionar je lahko fiziena ali pravna oseba, ee izpolnJu.,e pogoje za opravljanje dejavnosti, ki ie
predmet koncesionirane gospodarske iavne sluzbe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba.

Minimalne pogo.ie, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za o$avljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesionirane gospodarske javne slu2be so doloceni v zakonu in so:

Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu predloiitl Program izva.iania iavne sluZbe

- da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki je predmet javne slurbe in ima, de je

pravna oseba, dejavnosl vpisano v ustanovitveni akt;

- da ima zaposleni najmanj dve osebi;

- da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokoinika, ki se uporablja izkl,iucno v te namene;

- da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika;

- da ima najmanj eno lransportno krsto;

- da zagotovi ustrezno zascito zaposlenih vzvezi s higienskimi in zascitnimi postopki prj ravnanju

s pokoiniki.

40, 6len
(izvajanje iavne sluzbe)

41. elen
(obmocje izvajanja koncesije)

Koncesionar izvaja javno sluzbo v skladu z zakonom, ki ure.ia podroeje pogrebne in pokopaliske
dejavnosti, podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, tem odlokom in drugimi predpisi obeine.

Koncesija za opravlianJe deiavnostijavne sluZbe iz tega odloka na celotnem obmooju obcine se podeli
enemu koncesionarju.
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Koncesionar pridobi posebno in izkljuCno pravico za izvajanje deiavnosti javne sluzbe na obmocju iz
prejsnjega odstavka tega elena.

42. 6len
(zacetek in Cas tra.iania koncesije)

Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesi.iska pogodba, ki mora vsebovati vse sestavine iz 39. Clena
Zakona o gospodarskih javnih slu2bah.

Koncesusko razmerje se zadne s podpisom koncesijske pogodbe in preneha po iaeku deset (10) let.

43. 6len
(prenehanje koncesi.iskega |azmetja].

Koncesijsko razmerie preneha:

- s prenehanjem koncesijske pogodbe,

- z odkupom koncesije,

- z odvzemom koncesi.ie,

- s prevzemom koncesionirane javne sluZbe v reZijo,

- v drugih primerih dolooenih s koncesijsko pogodbo

44. Clen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba preneha:

- po preteku tasa, za katerega je bila sklenjena,

- z odpovedjo,

- zrczd.1(jem.

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

45. Clen
(odvzem koncesUe)

Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na dolocila koncesijske pogodbe

ee ne zaene z izvajanjem dejavnostiiavne slulbe v za to dolocenem roku,

Ce je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska iavna slulba ali kot

koncesionirana gospodarska javna sluiba,

de deiavnosti ne izvaia redno, strokovno in pravoCasno, skratka tako, da so povzrocene motnie

v izvalaryu dejavnosti,

Ce dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi. standardi in navodili koncedenta,

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

Ce koncesionar kot fiziena ali pravna oseba preneha obstaiati.
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Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesUe, dati primeren rok za odpravo krsitev iz tretje,
Celrte in pete alineje prvega odstavka tega Clena

V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega Clena ima koncesionar
pravico do odSkodnine v skladu z dolocili zakona, ki ureja podroaje gospodarskih javnih sluZb.

46. Clen
(prevzem javne sluZbe v rezqo)

Koncedent lahko prevzame javno slu2bo v rezijo.

Pogoji in nacin prevzema se doloci.io v koncesijski pogodbi.

47. Clen
(nacin podelitve koncesije)

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

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

48. alen
(veljavnost razpisa)

Javni razpis se opravi po doloCbah tega odloka, v skladu z dolocili zakona, ka ureja podrodje
gospodarskih javnih sluZb.

Javni razpis je veljaven, ee se nanj pnjavi vsa.i en ponudnik, ki azpolnjuje s tem koncesijskim aktom
dolodene pogoje.

Ce iavnr razpis ni uspel, se lahko ponovi

49. e len

Vsebina javnega razpisa se doloei ob smiselni uporabi zakona, ki ureja podrod.le javno-zasebnega
parlnerslva.

Javni razpis mora ob vsebini iz prel$niega odstavka tega 6lena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora
izpolnievali koncesionar in so dolooeni v 39. Clenu tega odloka.

50. dlen

Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje 2upan obeine strokovno komisijo, kiio sestavljajo
predsednik in dva Clana. Vsi elani strokovne komisiie morajo imeti primerne izkusnie, z namenom
strokovne presoje vlog.

lzbira koncesionaria se izvede po postopku doloCenem z zakonom, kl ureia podroCje gospodarskih
javnih sluib.

51. alen

Koncesionarja izbere oboinska uprava z upravno odloobo na podlagi predloga slrokovne komisije iz
prvega odstavka prejSnjega alena tega odloka.
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V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovaliv postopku iavnega razpisa, poloiaj
stranke.

52. Clen

Koncesijsko pogodbo v imenu ob6ine sklene 2upan obcine.

53. Clen

Koncesionar lahko prenese izvajanje javne slu2be na drugo osebo samo z dovolienjem koncedenta

Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanie javne sluzbe samo v primerih dolocenih z zakonom,
ki urela podrocje gospodarskih.iavnih slu2b ali zaradi razlogov, dolocenih v koncesr.iski pogodbi, drugaee
pa samo s soglasjem konc€sionarja.

54. alen

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

V primeru iz prejsnjega odstavka tega elena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povraoilo
stroskov, ki so nastali zaradl izu4ania ravne sluzbe na obmocju obcine oz. obmoc,iu obcine v
nepredvidljivih okolilCinah.

Zaradi nepredvidljivih okolisoin, ki so nastale zaradi visle sile, lahko koncesrjsko razmerje preneha,
vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionariem.

55.6len

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za skodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi zizuaianjem Javne
sluzbe povzroeijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam

56. alen

Ce koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri niem zaposlenih ljudr, ne zagotovi izvajania
javne sluZbe, lahko nieno azva,anie zaeasno zagotovi koncedenl s prevzemom javne sluZbe v rezijo ali
na drug nacin, doloaen v koncesijski pogodbi

57.6len

Koncesionar mora bili uslrezno zavarovan za 5kodo, ki io pri izva.ianju ali v zvezi z izvajanjem iavne
sluzbe povzroCro pri njem zaposleni tudje uporabnikom ali drugim osebam in za skodo, ki pri tem
nastane koncedentu.

Obseg zavarovania rz prejsniega odstavka se doloci s koncesijsko pogodbo

tv. NAozoR

58. Clen
(nadzorni organi)
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lnSpekciJski nadzor nad izvajanJem tega odloka izvaja Medob0inski inspektorat in rederstuo. Nadzor nad
izvajanjem koncesUe opravlja obcinska uprava. Koncesionar je dolZan oboinski upravi na njeno zahtevo
kadarkoli posredovati informacije o poslovanju, izvajanju storitev in omogoCili vpogled v poslovne knjige
in dokumentacijo ter evidence v zvezi z izvajanjem koncesije. Podatki pridobljeni pri nadzoru so
poslovna larnost.

V. PREKRSKI

59. Clen
(prekrski pravnih oseb in samosiojnih podjetnikov)

Z globo v visini 650 EUR se za prekrSek kaznuje izva.ialec (pravna oseba ali samostojnih podietnik, ki
stori prekrsek v zvezi z opravljanjem dejavnosti), de opusti predpisana ravnanja iz 26. ebna tega odloka.

Z globo v visini 250 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ee krSi predpisana evnanja iz 26.
Clena tega odloka.

60. elen
(prekrski fiziCnih oseb)

Z globo v vigini 200 EUR se za prekrsek kaznuje posameznik, ee krsi dolodila 27. , 28. in 32. Clena tega
odloka.

VI. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

61. dlen

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

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

62. alen

Javni razpis za podelitev koncesije se objavi najpoznele v 30 dneh po uveljavitvi lega odloka. Do zacetka
veljave koncesUske pogodbe pogrebno dejavnost izvajajo dosedanji izyajalci.

63. Clen

Ta odlok zacne veljati petna.isti dan po objavi v Obdinskem informatorju - Uradne objave Obcine
Vransko.

Slevilka: 3548Y202'l
Oatum: 15. 6. 202'l


