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ZADEVA: ODLOK 0 POKOPALISKEM REDU V OBCINI DOMZALE -
DRUGA OBRAVNAVA

NAMEN: SPREJEM ODLOKA 0 POKOPALISKEM REDU V OBCINI
DOMZALE

PRAVNA PODLAGA: 20. elen Statuta Obeine Domzale (Ur. vestnik Obeine
Domzale, st. 9/11-UPB2).

PREDLAGATELJ: Toni DRAGAR, zupan Obeine Domzale

POROCEVALEC: Andrej BOKAN, vodja Oddelka za komunalne zadeve

DELOVNI TELESI: Odbor za komunalne dejavnosti in varstvo okolja

Statutarno pravna komisija

FINANCNE POSLEDICE: Ni flnancnlh posledic.

OBRAZLOZITEV:

V letu 2003 je Obcina Dornzale sprejela Odlok 0 pokopaliski in pogrebni dejavnosti ter 0

urejanju pokopalisc. V letu 2013 je bil odlok spremenjen in dopolnjen, pray tako je bila v
istem letu sprejeta Odredba 0 osnovnih standardih pogrebnih in pokopaliskih storitev ter
dolocitvi (en v Obcini Dornzale.

Dne 15. oktobra 2016 je zacel veljati novi Zakon 0 pogrebni in pokopaliski dejavnosti (Uradni
list RS s1. 62/16, v nadaljevanju: ZPPDej). Obcine so v skladu s 3. odstavkom 63. elena ZPPDej
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dolzne sprejeti nov odlok 0 pokopaliskern redu najpozneje v enem letu od uveljavitve
zakona.

Kljucni cilji ZPPDej so: celovita prenova sistemske ureditve pogrebne in pokopaliske
dejavnosti iz leta 1984; ohranitev 24-urne dezurne sluzbe kot obcinske obvezne gospodarske
jayne sluzbe: ureditev pokopaliske dejavnosti kot obcinske jayne sluzbe: prepustitev drugih
pogrebnih dejavnosti trgu, pri cerner naj bi se poenotili pogoji za njihovo izvajanje in
upostevala Direktiva 0 storitvah na notranjem trgu; zagotovil nadzor nad skladnostjo
predpisov obCin in njihovega izvajanja ter nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopaliske
dejavnosti.

Dne 05. avgusta 2017 je stopil v veljavo Pravilnik 0 minimalnih standardih in normativih za
izvajanje pogrebne dejavnosti (Ur.l. RSst. 42/17).

Cene 24-urne dezurne sluzbe kot obCinske obvezne gospodarske jayne sluzbe se bode
morale oblikovati na podlagi Uredbe 0 metodologiji za oblikovanje cen storitev 24-urne
dezurne sluzbe, ki bi jo Vlada RSmorala izdati do 15. aprila 2017, vendar tega se ni storila
(ZPPDej 3. odstavek 8. elena in 1. odstavek 62. elena ).

Standarde in normative za osnovni pogreb bi morala do meseca aprila 2017 v skladu s 3.
odstavkom 12. elena ZPPDej dolociti Gospodarska zbornica Siovenije in Obrtno-podjetniska
zbornica Siovenije v soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, vendar jih se nista.

V mesecu maju 2017 smo pripravili predlog Odloka 0 pokopaliskern redu v ObCini Domzale v
prvi obravnavi. Na seji ObCinskega sveta Obcine DomZale, dne 15.06.2017 je bil sprejet Sklep
o sprejemu Odloka 0 pokopaliskern redu v ObCini Domzale - prva obravnava.

Skladno z navedenim smo pripravili predlog Odloka 0 pokopaliskern redu v Obcini Dornzale v
drugi obravnavi, s katerim sledimo dolocilorn zakona upostevajoc dosedanje izkusnje in
prakso pri izvajanju pokopaliske in pogrebne dejavnosti ter upravljanju pokopalisc.

Med prvo in drugo obravnavo so se natancno doloCili osnovni obsegi pogrebov v poglavju
2.2. Osnovni obseg pogreba (klasicni pogreb s krsto, pogreb z zaro in raztros pepela). Drugih
bistvenih sprememb ni bilo.

Z dnem, ko bo pricel veljati predlagani odlok, preneha veljati Odlok 0 pokopaliski in pogrebni
dejavnosti ter 0 urejanju pokopalisc (Uradni vestnik Obcine Dornzale st. 2/13-uradno
precisceno besedilo) in Odredba 0 osnovnih standardih pogrebnih in pokopaliskih storitev
ter dolocitvi cen v Obdni Dornzale (Uradni vestnik Obcine Domzale st. 1/13), ki pa se
uporablja do uveljavitve novega cenika.

PREDLOG SKLEPA:

Obcinski svet Obcine Domzale sprejme Odlok 0 pokopaliskern redu v Obcini Do vale.
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Druga obravnava

Na podlagi 63. elena Zakona 0 pogrebni in pokopaliski dejavnosti (Uradni list RS, st. 62/16) in
20. elena Statuta ObCine Dornzale (Ur. vestnik ObCine Domzale. st. 9/11-uradno precisceno
besedilo 2), je ObCinski svet ObCine Dornzale na __ redni seji dne sprejel:

ODLOK 0 POKOPALISKEM REDU V ORCINI DOMZALE

1. SPLOSNE DOLOCBE
1. den

(1) Stem odlokom se doloca izvajanje pogrebne in pokopaliske dejavnosti na obrnoqu
obcine Domzale.

2. (len

(1) Pokopalisko dejavnost, ki obsega upravljanje ter urejanje pokopalisc in pogrebno
dejavnost, ki obsega 24-urno dezurno sluzbo kot obvezno obCinsko gospodarsko javno
sluzbo. na obmoqu obCine Domzale izvaja Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. (v
nadaljnjem besedilu: izvajalec).

(2) Na obrnoqu obCine Dornzale se pokopaliske dejavnosti izvajajo na pokopaliscih Dornzale,
Tabor Dornzale, Dob, Homec, Ihan, Krtina, Psata, Radomlje, Rova, Sentpavel, Skocjan in
Trojica.

2. POGREBNA DEJAVNOST

2.1 Zagotavljanje 24-urne dezume slufbe

3. den

(1) 24-urna dezurna sluzba 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. vkljucno z uporabo le-teh.

(2) 24-urna dezurna sluzba se zagotavlja z javno sluzbo na celotnem obrnoqu obcine
Domzale. Izvajalec 24-urne dezurne sluzbe mora ravnati v skladu z zakonom,
pokopaliskirn redom, predpisanimi standardi in normativi ter nacelorn pietete.

(3) Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja
24-urna dezurna sluzba, pripravo pokojnika in upepelitev pokojnika ter pripravo in
izvedbo pogreba.
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2.2 Osnovni obseg pogreba

4. (len

(1) Osnovni klasicni pogreb s krsto obsega naslednjo opremo:

krsto tipa 332 oziroma ustrezno osnovno krsto za klasicen pokop iz lesa in stirirni
rocaji ter tekstilno oblogo (dimenzija krste: dolzina najvec do 2,10 m, sirina najvec do
0,70 m, visina najvec do 0,70 m);
higiensko vreco v katero se polozi pokojnika in se jo herrneticno zapre (material IZ

polietilena ali naravno razgradljivih snovi).

(2) Osnovni klasicni pogreb s krsto obsega naslednje storitve:

deja s pokojnikom, ki obsega dvig in prenos pokojnika z mesta smrti, polozitev v krsto
in prenos do vozila, oblacenje in prelaganje pokojnika;
urejanje dokumentov, ki obsega sprejem narocnika pokopa, pripravo dokumentov za
prijavo smrti, dovoljenje za pokop, narocilo pogreba, doloCitev in ogled groba,
organizacijo prevoza ter pripravo in izdajo racuna:
prevoz pokojnika na obrnoqu obCine Dornzale 5 posebnim pogrebnim vozilom,
prirejenim in namenjenim samo za prevoz pokojnikov, ki mora imeti zastrta okna ali
matirana stekla, oznako prevoznika na vratih kabine voznika ter spremstvo, ki obsega
voznika in najmanj enega spremljevalca;
pripravo groba;
minimal no pogrebno svecanost. ki se izvaja v skladu s pokopaliskirn redom in lahko
traja najvec 45 minut ter zajema zatni obred, sprevod pogrebnega mostva (3
pogrebci, uporaba vozicka za krsto) iz vezice do groba, polozitev krste v grob in
pozdrav 5 slovensko zastavo;
pokop, ki obsega pripravo zabojnika za zemljo, izkop grobne jame (povprecne
dimenzije: dolzina 2,20 m, sirina 0,90 m in visina 1,80 m), zasip grobne jame, zascita
sosednjih grobov in pripravo gomile.

5. den

(1) Osnovni zarm pogreb obsega naslednjo opremo:

krsto tipa 336 oziroma ustrezno osnovno kremacijsko krsto za upepelitev iz lesa, brez
rocajev in s tekstilno oblogo iz naravnih materialov (dimenzija krste: dolzina 2,00 m,
sirina 0,60 m in visina 0,60 m);
higiensko vreco v katero se polozi pokojnika in se jo herrneticno zapre (material iz
polietilena ali naravno razgradljivih snovi);.
osnovno zaro iz kovine z vgraviranimi podatki 0 pokojniku.

(2) Osnovni zarm pogreb obsega naslednje storitve:

delo s pokojnikom, ki obsega dvig in prenos pokojnika z mesta smrti, polozitev v krsto
in prenos do vozila, oblacenje in prelaganje pokojnika;
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urejanje dokumentov, ki obsega sprejem narocnika pokopa, pripravo dokumentov za
prijavo smrti, dovoljenje za pokop, urejanje upepelitve, naroCilo pogreba, dolocitev in
ogled groba, organizacijo prevoza ter pripravo in izdajo racuna:
prevoz pokojnika na obrnoqu obCine Dornzale s posebnim pogrebnim vozilom
prirejenim in namenjenim samo za prevoz pokojnikov, ki mora imeti zastrta okna ali
matirana stekla, oznako prevoznika na vratih kabine voznika ter spremstvo, ki obsega
voznika in najmanj enega spremljevalca;
pripravo groba;
minimalno pogrebno svecanost, ki se izvaja v skladu s pokopaliskim redom in lahko
traja najvec 45 minut ter zajema zalni obred, sprevod pogrebnega rnostvafl
pogrebec) iz vezice do groba, polozitev zare v grob in pozdrav s slovensko zastavo;
pokop, ki obsega izkop grobne jame (povprecne dimenzije dolfina 0,50 m, sirina 0,50
m in visina 0,50 m), zasip grobne jame ter zascito sosednjih grobov.

6. (len

(1) Raztros pepela pokojnikov obsega naslednjo opremo:

krsto tipa 336 oziroma ustrezno osnovno kremacijsko krsto za upepelitev iz lesa, brez
rocajev in z tekstilno oblogo (dimenzije krste: dolzina 2,00 m, sirina 0,60 m in visina
0,60 m);
higiensko vreco v katero se polozi pokojnika in se jo hermeticno zapre (material iz
polietilena ali naravno razgradljivih snovi);
osnovno zaro iz kovine z vgraviranimi podatki 0 pokojniku.

(2) Raztros pepela pokojnikov obsega naslednje storitve:

deja 5 pokojnikom, ki obsega dvig in prenos pokojnika z mesta smrti, polozitev v krsto
in prenos do vozila, oblacenje in prelaganje pokojnika;
urejanje dokumentov, ki obsega sprejem narocnika pokopa, pripravo dokumentov za
prijavo smrti, dovoljenje za pokop, urejanje upepelitve- naroCilo pogreba, dolocitev in
ogled groba, organizacijo prevoza ter pripravo in izdajo racuna:
prevoz pokojnika na obrnoqu obcine Domzale s posebnim pogrebnim vozilom
prirejenim in namenjenim samo za prevoz pokojnikov, ki mora imeti zastrta okna ali
matirana stekla, oznako prevoznika na vratih kabine voznika ter spremstvo, ki obsega
voznika in najmanj enega spremljevalca;
pripravo raztrosnega prostora;
minimalno pogrebno svecanost. ki se izvaja v skladu s pokopaliskirn redom in lahko
traja najvec 45 minut ter zajema zalni obred, sprevod pogrebnega mostva (1
pogrebec) iz vezice do groba, raztros pepela in pozdrav s slovensko zastavo.

103



2.3 Nacin in cas pokopa

7. den

Pogrebna slovesnost se opravi v skladu 5 krajevnimi obicaji.

8. den

(1) Pogrebne slovesnosti se opravljajo vsak dan od ponedeljka do sobote, razen ob nedeljah
in praznikih ter dela prostih dnevih v Republiki Sioveniji in sicer:

Od 1. aprila do 30. septembra od 10.00 do 19.00 ure,
Od 1. oktobra do 31. marca od 10.00 do 16.00 ure.

(2) Na posebno zeljo narocnika in v soglasju z izvajalcem se lahko pogreb izvede tudi ob
nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sioveniji.

9. den

Pepel pokojnika se lahko raztrosi v primeru, ee je na pokopaliscu zagotovljen primeren
prostor za raztros.

10. (len

V primeru, ee je placnik pokopa obcina, se izvede osnovni pogreb z raztrosom pepela.

11. den

(1) Raztros pepela zunaj pokopalisca na obrnoqu Obcine Dornzale ni dovoljen.
(2) Zunaj pokopalisca se lahko 5 soglasjem pristojnega obCinskega organa opravi pokop

stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(3) Pokop lahko opravi Ie izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu 5 pokopaliskirn redom.

3. POKOPALISKA DEJAVNOST

3.1 Urejanje in upravljanje pokopalisc

12. den

Pokopaliska dejavnost obsega upravljanje pokopalisc in urejanje pokopalisc. Upravljanje
pokopalisc obsega tudi vzdrzevanje pokopalisc ter pokopaliskih objektov in naprav ter druge
pokopaliske infrastrukture, storitve najema pokopaliskih objektov in naprav, storitve
grobarjev in storitve pokopalisko pogrebnega rnostva ter vodenja katastra.

3.2 Storitve grobarjev in pokopalisko pogrebnega mostva, ki se zagotavljajo na
posameznem pokopaliscu

13. den

(1) Storitve grobarjev in pokopalisko pogrebnega rnostva zagotavlja izvajalec.
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(2) Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki
zajema odvoz odvecne zemlje in posuseneqa cvetja na odlaqalisce ter prekop posmrtnih
ostankov.

(3) Storitve pokopalisko pogrebnega mostva obsegajo prevoz ali prenos krste ali zare iz
rnrliske vezice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s polozitvijo v grob ali z
raztrosom pepela.

(4) Prva ureditev groba zajema odvoz odvecne zemlje in posuseneqa cvetja na odlaqalisce.
Prvo ureditev izvajajo grobarji izvajalca.

3.3 Obratovanje mrliskih vezic

14. den

(1) Mrliska vezica je na dan najema odprta in na razpolago narocniku med 8.00 in 20.00 uro.

(2) Na posebno zeljo narocnika in v soglasju z izvajalcem lahko narocnik pogreba uporablja
mrlisko vezico daljsi cas.

3.4 Vzdrzevanje reda, cistoce in miru na pokopaliscu

15. (len

Na obmoqu pokopalisca je prepovedano:

nedostojno vedenje kot je: vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih
oziroma prostorih za grobove,
odlaganje smeti in odpadkov izven za to doloceneqa prostora,
druge vrste cnesnazenja pokopaliskeqa prostora in objektov v obrnoqu pokopalisca,
poskodovanje rnrliske vezice, grobov nasadov in drugih naprav ter predmetov v
obrnoqu pokopalisca,
vodenje zivali na pokopalisce,
voznja s kolesom ali motornim vozilom ter njihovo shranjevanje na pokopaliscu,
odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliskih prostorov in iz objektov v
obmoqu pokopalisca.

16. den

(1) Najemniki grobov morajo skrbeti za urejenost svojih grobov in vmesnih prostorov med
grobovi.
(2) Napisi na nagrobnih ploscah ne smejo zaliti narodnostnega cuta, pietete do mrtvih, niti ne
smejo vzbujati nejevolje ali zqrazanja obcanov.
(3) Najemniki grobov morajo redno in pravocasno odstranjevati izrabljeno cvetje in nagrobne
svece ter jih prepustiti v tipizirane namenske posode za odpadke.

3.5 Zvrsti grobov

17. den

(1) Na pokopaliscih so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope:
enojni, dvojni, povecani grobni prostor, grobnice
qrobisca, kostnice in skupna grobisea,
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zarni grobovi,
prostor za anonimne pokope,
prostor za raztros pepela.

3.6 Nacin oddaje grobov v najem

18. den

(1) Grobove odda v najem izvajalec na podlagi najemne pogodbe po ceniku, ki ga potrdi
pristojni organ.

(2) Najemna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu stem odlokom.
(3) Na posameznih pokopaliscih je dovoljena gradnja grobnic izkljucno izvajalcu.

19. den

Uporaba prostora za raztros se poravna ob narocilu tovrstnega pogreba v enkratnem znesku
v visini letne najemnine za enojni grob. Na zeljo in po narocilu narocnika pogrebne storitve se
lahko ime pokojnika, katerega pepel se je raztrosil, zapise standardizirano na za to
namenjeno napisno plosco. kar izvede izvajalec.

20. den

Z najemno pogodbo se doled:

osebe najemnega razmerja,
trajanje najema oziroma uporabe groba,
vrsto, zaporedno stevilko in velikost groba,
visino in nadn placevanja grobnine (letne najemnine),
obveznost najemnika glede urejanja groba in
ukrepe v primeru neizvajanja obveznosti iz pogodbe.

21. den

(1) Grob se odda v najem za nedolocen cas.
(2) Najemna pogodba za grob lahko preneha na podlagi volje najemnika s pisno odpovedjo.

Najemnik mora placati grobnino za tekoce leto, v katerem odpoveduje pogodbo.
(3) Ce najemnik odpove najemno pogodbo za grob s krsto pred potekom mirovalne debe,

mora placati grobnino tudi za leta do konca poteka mirovalne dobe.
(4) Po prekinitvi najema groba se steje grobni prostor kot opuscen do konca mirovalne dobe,

nato se prekoplje in odda v najem drugemu.
(5) Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroske odstraniti opremo groba v

sestdesetih (60) dneh po prenehanju najemne pogodbe, sicer to na njegove stroske stori
izvajalec, grob oziroma grobni prostor pa odda v najem drugemu.

(6) V casu od odstranitve opreme groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje
grobnega prostora drugemu najemniku, skrbi za minimalno vzdrzevanje opusceneqa
groba izvajalec.

(7) Sredstva za vzdrzevanje iz prejsnjeqa odstavka tega elena zagotavlja izvajalec.
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22. (len

Grobnina se placuje letno. Po dogovoru z izvajalcem se grobnina lahko placuje za obdobje
dalise od enega leta, a najvec za deset let.

23. den

Ob prijavi pokopa oziroma sklenitvi najemne pogodbe se dodeli enojni ali zarni grob. Na
izrecno zeljo najemnika je na nekaterih pokopaliscih rnozen najem dvojnega groba,
povecaneqa groba ali grobnice. Ob prvem najemu groba se grobnina placa v sorazmernem
delu do konca letnega obdobja.

24. den

(1) Izvajalec lahko razdre sklenjeno najemno pogodbo v naslednjih primerih:
ee najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna grobnine za
preteklo leto,
ee najemnik ne vzdrzuje groba v skladu s pogodbo kljub posebnemu opozorilu
izvajalca,
ob opustitvi pokopalisca.
kadar tako zahteva nacrt razdelitve pokopalisca.

(2) V primeru iz zadnje alineje prejsnjeqa odstavka mora izvajalec najemniku zagotoviti
nadomestni grobni prostor in z najemnikom skleniti novo najemno pogodbo za nadomestni
grobni prostor.

3.7 Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in
grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopaliscu

25. den

(1) Najemnik je dolzan pridobiti soglasje za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in
drugih nagrobnih obelezi] ter za druga zidarska, karnnoseska, kovino strugarska in podobna
dela, ki so namenjena urejanju grobov.
(2) Soglasje iz prejsnjeqa odstavka daje izvajalec.
(3) Izvajalec vrsi nadzor nad postavitvijo, popravilom, odstranitvijo spomenikov in drugih
nagrobnih obelezij ter izvedbo drugih zidarskih, kamnoseskih, kovino strugarskih in podobnih
del, ki so namenjena urejanju grobov.
(4) Objekti, ki so kulturna dediscina ali kulturni spomenik, se urejajo v skladu s predpisi s
podroqa varstva kulturne dedisdne.

26. den

(1) Najemniki grobov so dolzni vzdrzevati grobove in vmesne prostore med grobovi.
(2) Ce je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopalisca kot celote, se
smatra, da je zapuscen. Izvajalec je v takem primeru dolzan najemnika opozoriti ter dolociti
primeren rok za ureditev groba, ki ne sme biti daljsi od dveh mesecev. V kolikor najemniki ne
uredijo groba navkljub pozivu izvajalca, ta uredi grobni prostor na stroske najemnika,
oziroma po preteku tega roka postopa izvajalec skladno z dolocbarni 5. odstavka 21. elena
tega odloka.
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3.8 Okvirni tehnicni normativi za grobove

27. den

(1) Globina klasicnih grobov je najmanj 1,80 m, sirina enojnega groba je do 1 m, dolzina do
2,3 m. Sirina dvojnega groba je do 2 m, dolzina do 2,3 m.
(2) Poti med vrstami grobov morajo biti siroke najmanj 0,5 m. Spomeniki, nagrobne ograje in
druga znamenja ne smejo segati izven meje doloceneqa grobnega prostora, v visino pa
smejo segati najvec do 1,5 m.
(3) Na starih delih pokopalisca se morajo grobovi prilagoditi obstojecernu stanju v kolikor je
to rnozno, lahko pa izvajalec na osnovi nacrta razdelitve izdela tudi druqacen, bolj racionalen
nacrt razdelitve.
(4) Globina zarneqa groba je najmanj 0,7 m, sirina do 1 m, dolzina pa do 1,2 m. Zarni grob se
sme poglobiti za 0,5 m.
(5) Globina grobnice je najmanj 2,50 m, sirtna do 4 m, dolzina pa do 3 m, spominsko obelezje
na grobnici sme segati do visine zidu ob grobnicah.

3.9 Mirovalna doba

28. den

(1) Prekop groba in pokop pokojnika drugega najemnika na isto mesto v grobu, kjer je bil
kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
(2) Mirovalna doba je cas, ki mora preted od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu.
Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti krajsa od desetih let, pri eemer je treba
upostevati znaCilnosti zemljisea, na katerem je pokopalisce,
(3) Za pokop z zaro prejsnj: odstavek ne velja.

3.10 Pokopaliski kataster

29. elen

(1) Vsako pokopalisce mora imeti pokopaliski kataster in nacrt pokopalisca z razdelitvijo na
pokopaliske oddelke in grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu,
datum pokopa ter oznako groba.
(2) Za izdelavo pokopaliskeqa katastra in nacrta mora poskrbeti izvajalec.
(3) Pokopaliski kataster se hrani trajno.

4. CENE STORITEV

30. den

(1) (eno storitve zagotavljanja 24-urne dezurne sluzbe za obrnoqe obCine Dornzale predlaga
izvajalec na podlagi veljavnih predpisov 0 metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dezurne
sluzbe.
(2) (ene storitev pokopaliske dejavnosti predlaga izvajalec.
(3) Pristojni obCinski organ s sklepom potrdi cene.
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(4) Cenik storitev 24-urne dezurne sluzbe in cenik storitev pokopaliske dejavnosti mora biti
uporabnikom na voljo na vidnem mestu v prostorih izvajalca ter objavljen na njegovih
spletnih straneh ali na krajevno obicajen naCin.

5. NADZOR

31. (len

Nadzor nad izvajanjem dolocb tega odloka opravljajo pristojni obCinski organi.

6. PRISTOJNOSTI OBCINSKIH ORGANOV

32. den

o splosnih aktih odloca obcinski svet obCine Domzale, 0 posarnicnih aktih odloca zupan
obCine Dornzale,

7. KAZENSKE DOLOCBE

33. (len

(1) Z globo 150,00 € se kaznuje za prekrsek fizicna oseba - posameznik:
- ee se na obmoqu pokopalisca nedostojno vede (1. alineja 15. elena);
- ee na obrnoqu pokopalisca odlaga smeti in odpadke izven za to doloceneqa prostora
(2. alineja 15. elena);

- ee onesnazuje pokopaliski prostor in objekte v obrncqu pckopalisca (2. alineja 15.
(lena);

- ee vodi zivali na pokopalisce (5. alineja 15. elena);
- ee se vozi s kolesom ali motornim vozilom na pokopaliscu ali jih shranjuje na
pokopaliscu (6. alineja 15. elena).

(2) Z globo 300,00 € se kaznuje za prekrsek fizicna oseba - posameznik:
- ee na obrnociu pokopalisca poskoduje mrlisko vezico, grob, nasade in druge naprave
ter predmete v obmoqu pokopalisca (cetrta alineja 15. elena);

- ee na obmoqu pokopalisca s tujih grobov, pokopaliskih prostorov in iz objektov v
obmoqu pokopalisca odtuji predmete (7. alinea 15. (lena);

- ce napis na nagrobni plosCi zali narodnostni cut, pieteto do mrtvih, ali vzbuja nejevoljo
ali zqrazanje obcanov (2. odstavek 16. (lena);

- ce brez soglasja izvajalca pogrebne dejavnosti postavi, popravi ali odstrani spomenik in
druga nagrobna obelezja ali izvede druga dela namenjena urejanju grobov (1. odstavek
25. elena).
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8. PREHODNE IN KONCNE DOlOCBE

34. den

Z dnem, ko pricne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok 0 pokopaliski in pogrebni dejavnosti
ter 0 urejanju pokopalisc (Uradni vestnik Obcine Dornzale st. 2/13-uradno precisceno
besedilo) in Odredba 0 osnovnih standardih pogrebnih in pokopaliskih storitev ter doloCitvi
cen v Obcini Dornzale (Uradni vestnik ObCine Domzale st. 1/13), ki pa se uporablja do
uveljavitve novega cenika.

35. den

Ta odlok zacne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku ObCine Dornzale.

ZUPAN
Toni DRAGAR

1 1 0


