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OBČINSKI SVET
OBČINE HRASTNIK

ZADEVA: Odlok dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine
Hrastnik
PRAVNA PODLAGA:
- 21. in 65. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18),
- 4. in 59. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40),
- 4. člen Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16),
- 18. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2017).
PREDLAGATELJ: Marko FUNKL, župan
POROČEVALEC: Tomaž SIHUR, vodja Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne
službe

PREDLOG SKLEPA:
Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine
Hrastnik se zaradi manj zahtevnih sprememb in dopolnitev v skladu z 78. členom
Poslovnika Občinskega sveta (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2017) obravnava in
sprejme po skrajšanem postopku, tako da se prva in druga obravnava predloga
odloka združita.

PRILOGE:
- Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine
Hrastnik.
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OBČINA HRASTNIK
OBČINSKI SVET
Številka: 007-2/2019
Datum:
Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18), 4. in 59. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 –
ORZGJS40), 4. člen Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) in 18. člena
Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2017) je Občinski svet Občine Hrastnik na …. redni
seji dne …………. sprejel naslednji
SKLEP
I.
Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na
območju Občine Hrastnik in ga sprejel.
Ta sklep velja takoj.

II.

ŽUPAN
OBČINE HRASTNIK
Marko FUNKL

Vročiti:
1. Občinski svet Občine Hrastnik;
2. Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe.
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OBRAZLOŽITEV ODLOKA O DOPOLNITVAH ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU
NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK
1. PRAVNE PODLAGE
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010,
40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO) v 21. členu določa, da občina samostojno opravlja
lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine
ali so določene z zakonom, ter organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe.
V skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št.
32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40; v
nadaljnjem besedilu: ZGJS) lahko lokalna skupnost z odlokom predpiše, da se poleg
proizvodov in storitev, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu
zagotavlja občina z gospodarskimi javnimi službami, zaradi zadovoljevanja javnih
potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu, zagotavljajo še drugi proizvodi
in storitve na način in v oblikah, ki jih ta zakon določa za gospodarske javne službe,
kadar so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje nalog iz njene pristojnosti. V skladu z
59. členom ZGJS se cene lahko subvencionirajo.
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) v 4. členu določa,
da občina z odlokom predpiše pokopališki red, v katerem podrobneje določi izvajanje
pogrebne in pokopališke dejavnosti.

2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM DOPOLNITEV ODLOKA
Od 29. 2. 2020 je v veljavi nov Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja, št. 5/2020; v nadaljevanju: Odlok), ki določa tudi način
oblikovanja ter postopek sprejema cen posameznih storitev pokopališke dejavnosti.
Odlok v 32. členu določa faktorje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni
grob in način določitve višine grobnine, ki se določi z enotnim cenikom iz 40. člena
Odloka.
Ugotovljeno je bilo, da Odlok v trenutni vsebini ne daje zadostne pravne podlage za
postopen prehod na nov način zaračunavanja grobnine v razmerju glede na enojni grob,
iz tretjega odstavka 32. člena Odloka, ki pomeni precejšnje povišanje grobnine za dvojni
grob in grobnice, ter ne omogoča subvencioniranja cen v primeru, da bi bila za to
izkazana potreba.
3. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Odloku o pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št.
5/2020) se v 40. členu doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Cene, ki se določijo s cenikom iz tega člena, se lahko subvencionirajo. Z aktom, s
katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij.
Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali
nudenih storitev.«
2. člen
V 44. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
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»(2) Faktor grobnine za dvojni grob in grobnico iz tretjega odstavka 32. člena odloka se
uveljavi najkasneje do 1.1.2025. Način uveljavitve te določbe določi Občinski svet s
sklepom iz 40. člena tega odloka.«
Končna določba
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja.

4. OBRAZLOŽITEV ČLENOV
K 1. členu (40. člen Odloka)
Predlagana dopolnitev 40. člena Odloka omogoča subvencioniranje cen storitev
pokopališke dejavnosti, v kolikor bi bila za to izkazana potreba.
K 2. členu (44. člen Odloka)
Ker se cena grobnine za različno vrsto groba izračuna kot razmerje grobnine za
posamezno vrsto groba glede na enojni grob, in glede na faktor za dvojni grob in grobnico
pomeni precejšnje povišanje grobnine za ti dve zvrsti groba, v primerjavi s ceno grobnine
za druge vrste grobov, predlagana dopolnitev 44. člena Odloka omogoča postopen
prehod na nov način zaračunavanja grobnine glede na faktorje iz 32. člena Odloka.
Faktorja za dvojni grob in grobnico bi se tako uveljavila postopno, dokler ne dosežeta
vrednosti, določene v 32. členu Odloka, vendar najkasneje do 1.1.2025. Sklep o višini in
načinu postopne uveljavitve bi sprejel Občinski svet Občine Hrastnik v okviru sprejema
enotnega cenika iz 40. člena Odloka, na obrazložen predlog upravljavca pokopališča.
K 3. členu (začetek veljavnosti)
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi.
5. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO
40. člen
(cenik)
(1) Upravljavec pokopališča izvajalcem pogrebnih storitev skladno z enotnim cenikom
zaračunava:
- storitve najema pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališče infrastrukture,
- storitve grobarjev,
- storitve pokopališko pogrebnega moštva.
(2) Z enotnim cenikom se določi tudi grobnina iz 32. člena tega odloka, cena za izdajo
soglasja upravljavca pokopališča iz 35. člena odloka ter cene drugih storitev pokopališke
dejavnosti.
(3) Pogrebna pristojbina je pristojbina za izvedbo pogreba, ki jo upravljavcu pokopališča
plača izvajalec pogreba. Višina pogrebne pristojbine je enotna za vsa pokopališča v
občini in se lahko določi s sklepom Občinskega sveta Občine Hrastnik.
(4) Enotni cenik storitev iz tega člena se določi s sklepom Občinskega sveta Občine
Hrastnik. O določitvi in spreminjanju cenika odloča Občinski svet Občine Hrastnik na
obrazložen predlog upravljavca pokopališča, pristojni organ za pregled cen pa je
Občinska uprava Občine Hrastnik.
(5) Obrazložen predlog cenika iz prejšnjega odstavka tega člena enkrat letno za
prihodnje leto pripravi upravljavec pokopališča v skladu z državnimi predpisi s področja
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pogrebne in pokopališke dejavnosti in tem odlokom, in ga v tekočem letu najpozneje do
30.9. posreduje pristojnemu organu za pregled cen. Med upravičene stroške opravljanja
storitev iz prvega in drugega odstavka tega člena se lahko vštejejo le stroški, ki jih je z
opravljanjem teh storitev mogoče povezati, če drugi predpisi ne določajo drugače.
(6) Potrjen cenik mora biti javno objavljen ter naročnikom pogreba in izvajalcem
pogrebne dejavnosti na voljo na vidnem mestu v prostorih upravljavca pokopališča ter
na njegovih spletnih straneh.
44. člen
(cenik v prehodnem obdobju)
Občinski svet Občine Hrastnik sprejme akt iz 40. člena tega odloka v šestih mesecih po
uveljavitvi tega odloka. Do sprejema se uporablja Sklep o soglasju k cenam storitev
občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2017 (Uradni
vestnik Zasavja, št. 20/2016).
6. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
Sprejem Odloka o dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik
v predlagani vsebini ne spreminja finančnih obveznosti Občine Hrastnik iz naslova
izvajanja pokopaliških dejavnosti.
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o
pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik zaradi manj zahtevnih sprememb
in dopolnitev v skladu z 78. členom Poslovnika Občinskega sveta (Uradni vestnik
Zasavja, št. 28/2017) obravnava in sprejme po skrajšanem postopku, tako da se
prva in druga obravnava predloga odloka združita.
ŽUPAN OBČINE HRASTNIK
Marko FUNKL

5/6

PREDLOG ODLOKA
Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18),
4. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 4. člen Zakona o
pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) in 18. člena Statuta Občine
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2017) je Občinski svet Občine Hrastnik na …..
redni seji dne ……. sprejel
ODLOK
o dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik
1. člen
V Odloku o pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št.
5/2020) se v 40. členu doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Cene, ki se določijo s cenikom iz tega člena, se lahko subvencionirajo. Z aktom, s
katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij.
Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali
nudenih storitev.«
2. člen
V 44. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Faktor grobnine za dvojni grob in grobnico iz tretjega odstavka 32. člena odloka se
uveljavi najkasneje do 1.1.2025. Način uveljavitve te določbe določi Občinski svet s
sklepom iz 40. člena tega odloka.«
Končna določba
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja.
Številka: 007-2/2019
Datum:
Župan Občine Hrastnik
Marko Funkl
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