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POROCILO 
Odbor za gospodarske jayne sluzbe in promet je na svoji 17. seji dne 11. novembra 2008 kot 
pristojno delovno telo obravnaval gradivo za 11. tocko dnevnega reda 22. seje Mestnega sveta 
MOL, sklicane za 24. 11. 2008 z naslovom: »Predlog Odloka 0 pogrebni in pokopaliski 
dejavnosti« in amandmaje k 3., 7., 9., 36., 39.,43. in 45. ~lenu, ki jih je k predlogu odloka vlozil 
svetniski klub LDS. Odbor je po razpravi sprejel naslednje SKLEPE: 

1. SKLEP:
 
Odbor za gospodarske jayne slufbe in promet amandmaja Svetniskega k1uba LDS k 3.
 
clenu predloga odloka, ki se glasi:
 
»-V drugem odstavku »Javna sluiba obsega naslednje storitve« se besedilo tretje alineje
 

»oddajanje grobov v najem« zamenja za nov termin »oddajanje prostorov za grobove v 
najem« in se v nadaljevanju uporablja tudi v drugih clenih; 

.. za cetrto alinejo se doda nova alineja: vodenje katastra pokopaldke infrastrukture.«, 
ne podpira. 
(G/asovanje: navzocih: 6; 4 glasovi ZA; 2 g/asova PROT!; Sklep je hi! sprejet.) 

2. SKLEP:
 
Odbor za gospodarske jayne sluzbe in promet amandmaja Svetnilkega k1uba LDS k 7. in
 
9. clenu predloga odloka, ki se glasi:
 
»Za sirino in doliino groba se doloci tudi minimalna medgrobna razdalja«,
 
ne podpira.
 
(G/asovanje: navzocih: 6; 4 g/asovi ZA; Nihce PROT/. Sklepje bil sprejet.) 

3. SKLEP:
 
Odbor za gospodarske jayne sluzbe in pro met amandmaja Svetniskega k1uba LDS k 36.
 
clenu predloga odloka, ki se glasi:
 
»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 pokopalilca se obvesti javnost 0
 

pogrebu (imenu umrlega, uri pogreba, It. mrliske vesiee, morebitna odlocitev 0
 

odklanjanju zalnih vencev in cvetja.«,
 
ne podpira.
 
(G/asovanje: navzocih: 6; 4 g/asovi ZA; 1 g/as PROT!; Sklep je hil sprejet.)
 



4. SKLEP:
 
Odbor za gospodarske jayne sluibe in promet amandmaja Svetniikega kluba LDS k 39.
 
clenu predloga odloka, ki se glasi:
 
»Na koneu odstavka se doda besedilo: Ce najemnik ne vzdriuje groba in postane njegov
 
videz motec za sosednje grobove, izvajalee obvesti najemnika, da te pomanjkljivosti
 
odpravi v petnajstih dneh, Ce najemnik pomanjkljivosti ne odpravi sam, opravi dela
 
izvajalee na strojke najemnika.«,
 
ne podpira.
 
(Glasovanje: navzocih: 6; 4 glasovi ZA 1 glas PROT!; Sklep je bit sprejet.)
 

5. SKLEP:
 
Odbor za gospodarske jayne slufbe in promet amandmaja Svetniskega kluba LDS k 43.
 
clenu predloga odloka, ki se glasi:
 
»Na koneu stavka se pred piko doda besedilo »in posebnim vozilom, namenjenim prevozu
 
invalidov in starejsih.«,
 
ne podpira.
 
(Glasovanje: navzocih: 6; 5 glasov ZA; Nihce PROT!. Sklep je bll sprejet.)
 

6. SKLEP:
 
Odbor za gospodarske jayne sluibe in promet amandmaja Svetniskega kluba LDS k 45.
 
clenu predloga odloka, ki se glasi:
 
»Pri 45. clenu se za 4. alinejo doda nova, in sieer:
 

iz dotacij in donacij.«, 
ne podpira. 
(Glasovanje: navzocih: 6; 6 glasov ZA; Nihce proti. Sklep je bit sprejet.) 

7. SKLEP: 
Odbor za gospodarske jayne sluibe in promet k 36. clenu in k naslovu VU. poglavja z 
naslovom »VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE ZA 
IZVAJANJE JAVNE SLUZBE« ter smiselno v eelotnem besedilu predloga akta, predloga 
odloka, mestnemu svetu predlaga v sprejem naslednji 
AMANDMA ODBORA: 

»V peti alineji 36. elena in v naslovu VII. pogIavja z nasiovom »VRSTA IN OBSEG
 
OBJEKTOV GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE ZA IZVAJANJE JA VNE SLUZBE«
 
ter smiseino v eelotnem besedilu predloga akta, se besedi »gospodarske infrastrukture«
 
nadomestita z besedama »pokopaliske Infrastrukture«,
 
Obrazlozitev :
 
Pojem »gospodarska infrastruktura« je presplosen in presirok, zato odbor predlaga, da se ga
 
nadomesti s pojmom »pokopaliska infrastruktura«, ki ustreza tudi vsebini, katero odlok zajema.
 
(Glasovanje: navzocih: 6; 6 glasov ZA; Nihce proti. Sklep je bil sprejet.)
 

8. SKLEP: 

Odbor za gospodarske jayne sluibe in pro met podpira predlog Odioka 0 pogrebni in
 
pokopaliski dejavnosti in prediaga mestnemu svetu, da 2a sprejme skupai z amandmajem
 
odbora.
 
(Glasovanje: navzocih: 6; 3 glasovi ZA; 1 glas PROT!; Sklep je bil sprejet.)
 

I 
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Predsednik:p.~iPraiiI:
Iztok EZAN Prof. dr. Andrej RUS 1.r.'_. ~ 
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MESTNEMU SVETU 

MESTNE OBCINE LJUBLJANA 

ZADEVA: Odlok 0 pogrebni in pokopaliSki dejavnosti - amandmaji 

Svetniski klub LDS je pred obravnavo »Osnutka Odioka 0 urejanju in ciscenju 
pokopaIisc«, na 20. seji MS MOL, dne 29.9.2008 podal pisne pripombe, do katerih se 
predlagatelj do faze predloga ni opredelil. Skladno z 132. clenom Poslovnika MS MOL je 
potrebno v obrazlozitvi predloga akta navesti, kako so upostevane pripombe dane k osnutku 
akta, katerih pripomb predlagatelj ni sprejel ter razlogi, zaradi katerihjih ni sprejel. 

K predlogu Odloka 0 pogrebni in pokopaliski dejavnosti vlagamo naslednje amandmaje: 

AMANDMA k 3. clenu:
 
- v drugem odstavku »Javna sluzba obsega naslednje storitve« se besedilo tretje alineje
 
»oddajanje grobov v najem« zamenja za nov termin »oddajanje prostorov za grobove v
 
najem« in se v nadaljevanju uporablja tudi v drugih clenih;
 

- za cetrto alinejo se doda nova alineja: vodenje katastra pokopaliske infrastrukture.
 
ObrazIoiitev:
 
Izvajalec JP Zale bo oddajal prostore za grobove v najem uporabnikom, zato predlagamo, da
 
se beseda »oddajanje grobov« zamenja za »oddajanje prostorov za grobove«,
 

Med obveznosti izvajalca, ki bo opravljal javno sluzbo spada tudi vodenje katastra s
 
pokopalisko infrastrukturo (objekti, oprema).
 

AMANDMA k 7. in 9. clenu:
 
Za sirino in dolzino groba se doloci tudi minimalna medgrobna razdalja.
 
ObrazIoiitev:
 
V 7. in 9. clenu, kjer se dolocajo dimenzije grobov je pomembno dolociti tudi minimalno
 
medgrobno razdaljo, kar je smiselno predvsem pri postavljanju spomenikov na starejsih
 
pokopaliscih. 



AMANDMA 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.
 

Obrazlozitev:
 
V skladu z Aktom 0 ustanovitvi druzbe z omejeno odgovomostjo lP Zale d.o.o. daje soglasje
 
k cenam storitev Mestni svet MOL.
 

Z razsiritvijo obveznosti izvajalca jayne sluzbe bo izboljsan videz urejenosti grobov, z
 
dodatnim informiranjem pa bo pokopalisce prijaznejse do obiskovalcev.
 

AMANDMA k 39. clenu: 
Na koncu ostavka se doda besedilo: Ce najemnik ne vzdrzuje groba in postane njegov videz 
motec za sosednje grobove, izvajalec obvestiti najemnika, da te pomanjkljivosti odpravi v 
petnajstih dneh. Ce najemnik pomanjkljivosti ne odpravi sam, opravi dela izvajalec na stroske 
najemnika. 
Obrazloiitev: 
Z dodano obveznostjo uporabnika se zaveze najemnike, da skrbijo za ureditev grobov, da le-ta 
niso moteca za okolico. 

AMANDMA k 43. clenu: 
Na koncu stavka se pred piko doda besedilo »in posebnim vozilom, namenjenim prevozu 
invalidov in starej sih.« . 
Obrazloiitev: 
Na pokopaliscu Zale je bilo pred 1. novembrom uvedeno posebno vozilo, ki je vse, ki tezko 
hodijo brezplacno pripeljalo v neposredno blizino grobov in jih tam ob dogovorjenem casu 
tudi pobralo. 

AMANDMA k 45. clenu: 
Pri 45. clenu se za 4. alinejo doda nova, in sicer: 

iz dotacij in donacij. 
Obrazloiitev: 
Poglavje »viri financiranja« doloca glavne in dodatne vireo Med dodatne vire predlagamo tudi 
financiranje iz dotacij in donacij. 

Slavko SLAK I. r. 

Svetmsk] klub LDS 
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Zadeva: Amandma k predlogu Odloka 0 pogrebni in pokopallskl dejavnosti 

Amandma k 42. clenu Odloka 

V 42. clenu Odloka °pogrebni in pokopaliski dejavnosti se besedilo: »Pse in druge 
iivali ni dovoljeno voditi na pokopalisca, razen z vozili izvajalca, ce gre za iivali, ki 
sluiijo cloveku kot vodniki. « spremeni tako, da se 42. clen glasi: 

42. clen 

Pse in druge zivall ni dovoljeno voditi na pokopallsca, razen ce gre za pse, ki sluzfjo 
cloveku kot vodniki. 

Obrazlozitev 

V Svetniskem klubu NSi menimo, da je predlog 42. elena boljsi tak, kot je naveden v 
Obrazlozitvi. Slednjj pa se razlikuje od tistega, navedenega v Predlogu Odloka. 

Franc Siak 
Vodja Svetniskeqa kluba NSi 
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