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22. SEJE MS MOL 

POROCILO 

Statutarno pravna komisija je na 21. seji dne 20. 11. 2008 obravnavala gradivo za 22. sejo 
Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana, sklicano za dne 24. 11. 2008, in ob obravnavi 11. 
tocke z naslovom 

Predlog Odloka 0 pogrebni in pokopaliski dejavnosti 

sprejela stalisci k amandmajem Svetniskega kluba L[)S, amandmaju Svetniskega kluba Nsi 
in amandmaju Odbora za gospodarske javne sluzbe in promet. 

I. 

Amandma Svetniskega kluba LDS k 7.in 9. clenu
 

»Za sirino in dolzino groba se doloci tudi minimalna medgrobna razdalja.«
 

Stalisce statutarno pravne komisije, da ne podpre amandmaja in da predlaga, da mestni
 
svet 0 njem ne razpravlja in ne glasuje, je bilo sprejeto soglasno /3 glasovi ZA od 3
 
prisotnih/,
 

Obrazlozitev:
 
5tatutarno pravna komisija meni, da je amandma vlozen pravocasno, da pa ni v skladu s
 
133. clenom Poslovnika Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana (UrJ. RS, St. 66/07-UPB-v 
nadaljevanju: Poslovnik). 133. den Poslovnika v drugem odstavku doloca, da je amandma 
besedilo, ki ob sprejemu spremeni ali dopolni obstojece besedilo predloga akta. 
Navedeni amandma pa je oblikovan kot pripomba in v primeru sprejema ne bi spremenil 
obstojecega besedila. 

II. 

Amandma Svetniskega kluba LDS k 3. clenu : 

»- V drugem odstavku »[avna sluzba obsega naslednje storitve« se besedilo tretje alineje 
»oddajanje gobov v najem« zamenja za novi termin »oddajanje prostorov za grobove v 
najem« in se v nadaljevanju uporablja tudi v drugih clenih 
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- za cetrto alinejo se doda nova alineja: vodenje katastra pokopaliske infrastrukture« 

Amandma SvetniSkega kluba LOS k 36. Clenu : 

»Pri 8. in 9. alineji »izdelati katalog s cenikom pogreba«, se pred nadaljevanjem stavka »in
 
omogociti vpogled uporabnikom« doda »ter ga posredovati mestnemu svetu Mol v potrditev
 
oz. sprejem«,
 

Dodata se dye novi alineji:
 
-opozarjati najemnike 0 neurejenosti najetih grobov,
 
-z obvestilom na oglasni oz. informacijski deski pokopalisca se obvesti javnost 0 pogrebu
 
(imenu umrlega, uri pogreba, St. mrliske vezice, morebitna odlocitev 0 odklanjanju zalnih
 
vencev in cvetja.«
 

Amandma Odbora za gospodarske jayne sluzbe in promet k 36. Clenu: 

» V peti alineji 36. elena in v naslovu VII. poglavja z naslovom »VRSTA IN OBSEG 
OBJEKTOV GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUZBE« ter 
smiselno v celotnem besedilu predloga akta, se besedi »gospcdarske infrastrukture« 
nadomestita z besedama »pokopaliske infrastrukture« 

Amandma Svetniskega kluba LOS k 39. clenu : 

Na koncu ostavka se doda besedilo: Ce najemnik ne vzdrzuje groba in postane njegov videz 
motec za sosednje grobove, izvajalec obvesti najemnika, da te pomanjkljivosti odpravi v 
petnajstih dneh. Ce najemnik pomanjkljivosti ne odpravi sam, opravi dela izvajalec na 
stroske najemnika.« 

Amandma Svetniskega kluba NSi k 42. clenu : 

»V 42. clenu (predloga) Odloka 0 pogrebni in pokopaliski dejavnosti se besedilo:«Pse in 
druge zivali ni dovoljeno voditi na pokopalisce, razen z vozili izvajalca, ce gre za zivali 
(pravilno: pse), ki sluzijo cloveku kot vodniki.« spremeni tako, da se 42. clen glasi: 

42. clen 
Pse in druge zivali ni dovoljeno voditi na pokopalisca, razen ce gre za pse, ki sluzijo cloveku 
kot vodniki. 

Amandma Svetniskega kluba LOS k 45. Clenu : 

»Pri 45. clenu se za 4. alinejo doda nova, in sicer: 
- iz dotacij in donacij« 

Stalisce statutarno pravne komisije, da so amandmaji vlozeni pravilno, pravocasno in v 
skladu s 133. clenom Poslovnika Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana (Ur.l. RS, St. 
66/07-UPB ), je bilo sprejeto soglasno /3 glasovi ZA od 3 prisotnih/, 
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III.
 

Statutarno pravna komisija podpira sprejem Predloga Odloka 0 pogrebni in 
pokopaliski dejavnosti. Statutarno pravna komisija je sklep sprejela soglasno /3 glasovi 
ZA od 3 prisotnih/, 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA 
Pripravila: CLAN 
Polona Zupan Klopcic, AlesCERIN 
tajnica komisije
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