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datum: 3.6.2021 
številka:  
 
 
Občinski svet Občine Sodražica 
 
 
 
Zadeva:  Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Sodražica, 1. obravnava 
 
 
Vrsta postopka: redni - 1. obravnava (73. člen Poslovnika)  

 
Pravna podlaga: 
 
Za sprejem predloženega odloka je podlaga v 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti 
/ZPPDej/ (Uradni list RS, 62/16), ki določa, da Občina sprejme pokopališki red. 
Statut Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11, 191/20)  
 
Namen: 
Namen odloka je, da predlagani odlok nadomesti trenutno veljavni odlok, ki ureja pokopališko 
dejavnost v Občini Sodražica ter vzpostavitev stanja, kot to določa Zakon o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16). 
 

Pristojna delovna telesa: 

- STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA 

- ODBOR ZA FINANČNE ZADEVE, GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO 

- ODBOR ZA KOMUNALNE ZADEVE IN PROSTORSKO PLANIRANJE 

 
Predlagatelj:  mag. Blaž Milavec, župan Občine Sodražica 

Poročevalec:   Bojan Trdan, direktor komunale 

 
 
I. UVOD: 

1. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA (1. obravnava) 
 

Odlok je potreben zaradi v vzpostavitve stanja, ki ga določa Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 62/16). 

 
2. OCENA STANJA (1. obravnava) 
 

Trenutni veljavni odlok, ki ureja pokopališko dejavnost je Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti 
ter urejanju pokopališč v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 80/2000), je bil sprejet leta 2000.  
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3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 
 

Sprejem Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Sodražica, v 1. obravnavi ne bo dodatno   
obremenil proračuna. Občina ima že sedaj zagotovljena sredstva, ki se nanašajo na pokopališko 
dejavnost. Približno v enakem obsegu se bodo sredstva zagotavljala tudi v naslednjih letih. 
 
 
II. BESEDILO ČLENOV – v prilogi  

 
 

III. OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
 
Poglavitna rešitev odloka je uskladitev terminologije z zakonskimi podlagami. Poleg tega pa predlagani 
odlog uvaja tudi novosti kot so: 

- način zagotavljanja 24-urne dežurne službe; 
- način izvajanja pogrebne slovesnosti; 
- storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem 

pokopališču; 
- osnovni obseg pogreba; 
- način in čas pokopa; 
- način pokopa, če je plačnik občina; 
- možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora; 
- ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice; 
- pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice; 
- obratovanje mrliških vežic; 
- obseg prve ureditve groba; 
- vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču; 
- način oddaje grobov v najem; 
- postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic 

ter vsak drug poseg v  prostor na pokopališču; 
- zvrsti grobov; 
- okvirni tehnični normativi za grobove; 
- mirovalna doba za grobove; 
- enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke 

infrastrukture; 
- pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem 

pokopališču, in ki jo            upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba; 
- razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob in 
- druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov. 

  
 

IV. SODELOVANJE JAVNOSTI – POVZETEK  

Odlok bo po sprejemu v 1. obravnavi podan v javno obravnavo, skladno s Poslovnikom 
občinskega sveta. 
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V. PREDLOG SKLEPA 
Po obravnavi predlagam, da Občinski svet sprejme naslednji  
 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Sodražica sprejme Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Sodražica 
v 1. obravnavi. 
 
 
Pripravil: 
Luka Ilc               Župan 
Komunala Ribnica d.o.o.              Mag. Blaž Milavec l.r 

 
 


