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Na podlagi 29. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl.US, 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF), 12. in 25 člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni lista 

SRS, št. 34/84, 26/90),  3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 

38/10-ZUKN, 57/11) in 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet 

na svoji 16. redni seji, dne 15.11.2012, sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA  

O POKOPALIŠKI IN POGREBNI DEJAVNOSTI TER UREJANJU 

POKOPALIŠČ NA OBMOČJU OBČINE LOGATEC

1. člen

V Odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 12/01 in 10/07) 

se v celotnem besedilu odloka beseda »upravljavec« v različnih sklonih nadomesti z besedo »izvajalec« v ustreznem sklonu. 

2. člen

(1) Drugi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Na pokopališčih na območju občine se pokopavajo: 

- umrli, ki so imeli stalno prebivališče na območju občine,

- umrli, ki so najemniki grobov, 

- umrli, katerih želja je bila, da so pokopani na območju občine ali je taka želja njihovih svojcev.«

(2) Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Pokopavajo se lahko umrli, ne glede na njihovo veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso.«

3. člen

Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč predstavljajo obvezno gospodarsko javno službo občine, ki jo zagotavlja 

javno podjetje Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Logatec (v nadaljevanju: izvajalec).«

4. člen

3. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Izvajalec lahko določene naloge v okviru pokopališke in pogrebne dejavnosti deloma ali v celoti  odda  ustreznemu podizvajalcu. Ni 

pa mogoče oddati naslednjih nalog: 

- urejanje dokumentacije,

- oddajanje grobnih prostorov v najem,

- sklepanje najemnih pogodb, 

- vodenje evidence o grobovih.

Podizvajalec opravljene pogrebne in pokopališke storitve, ki so mu bile oddane v izvedbo, obračuna izvajalcu skladno z veljavnim 

Cenikom pokopaliških in pogrebnih storitev izvajalca.«

5. člen

4. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»4. člen

Pokopališka dejavnost obsega predvsem: zagotovitev uporabe mrliške vežice, izkop in zasip jame ter zaščito sosednjih grobov, prvo 

ureditev groba in morebitne druge naloge, ki jih določajo področni predpisi.«

6. člen

5. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»5. člen

Pogrebna dejavnost obsega predvsem: urejanje dokumentacije, ureditev in prevoz pokojnika, pogrebno dežurno službo, izvajanje 

pogrebnih svečanosti in morebitne druge naloge, ki jih določajo področni predpisi.«
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7. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»6. člen
Urejanje pokopališč obsega predvsem: vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekop grobov, opustitev 
pokopališč, oddajanje grobnih prostorov v najem, sklepanje najemnih pogodb, vodenje evidenc o grobovih in sklenjenih najemnih 
pogodbah ter morebitne druge naloge, ki jih določajo področni predpisi.

Vzdrževanje pokopališč zajema predvsem naslednja dela: 

- čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega, 

- odvoz odpadkov na odlagališče, 

- košnja zelenic, 

- vzdrževalna dela na objektih in napravah, 

- druga vzdrževalna dela.«

8. člen

V drugem odstavku 7. člena se črta besedilo », s katerimi razpolaga koncesionar oziroma javno podjetje«.

9. člen

V tretjem odstavku 29. člena se besedi »občinskega urada« nadomestita z besedama »občinske uprave«.

10. člen

V drugem odstavku 31. člena se besedilo »Najemna pogodba mora določati« nadomesti z besedilom »Najemna pogodba določa vsaj«. 

11. člen

(1) Prvi odstavek 36. člena se črta. 
(2) Dosedanji četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Višino letnih najemnin za grobove in cene storitev določa izvajalec v soglasju z županom občine.« 

12. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Logaških novicah. 

Številka: 007-32/2012-5
Datum: 15. 11. 2012

Berto MENARD l.r.

ŽUPAN OBČINE LOGATEC
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