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OBČINA KOMEN
OBČINSKI SVET

Zadeva: Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Komen – druga obravnava
Obrazložitev:
Pripravljena je obrazložitev k predlaganemu predlogu Odloka o pokopališkem redu v Občini
Komen v drugi obravnavi. Obrazložitev predloga odloka v skladu s poslovniškimi določili je bila
pripravljena kot gradivo za prvo obravnavo.
Občinski svet je predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Komen obravnaval na 12. redni
seji, 15. 7. 2020. Predlog Odloka je bil z 1 glasom proti in 12 glasovi za sprejet.
Predhodno (pred prvo obravnavo) sta predlog Odloka obravnavala:
A. Statutarno pravna komisija dne 10. 7. 2020, ki na predlog Odloka ni imela pripomb
ter je podala mnenje, da je predlog primeren za prvo obravnavo. Komisija je ob tem
podala pripombe na dimenzije grobov ter predlagala, da se dimenzije grobov ponovno
preučijo in uskladijo z zakonom, saj zakon dimenzije grobov ne predpisuje. Zapisnik je
bil priložen gradivu za 12. redno sejo.
Pripravljavec gradiva odgovarja, da so dimenzije in globine grobov odločitev občine ter
jih je mogoče, upoštevaje prostorske akte ustrezno spreminjati.
in
B. Odbor za gospodarstvo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe dne 6. 7.
2020. Zapisnik je bil priložen gradivu za 12. redno sejo.
Odbor je podal naslednje predloge oziroma pripombe:
- V predlog odloka o pokopališkem redu se med prehodne in končne določbe doda,
da je upravljavec pokopališča dolžan v roku šestih mesecev pripraviti navodila o
urejanju pokopališča glede izdaje soglasij ter izvajanje drugih vzdrževalnih del na
pokopališču. Navodila sprejme občinski svet.
Predlog je bil upoštevan. Dodan je nov 35. člen, ki določa:
»Upravljavec pokopališč je dolžan v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka
pripraviti navodila o urejanju pokopališča glede izdaje soglasij ter izvajanje drugih
vzdrževalnih del na pokopališčih. Navodila sprejme občinski svet.«
35. člen iz predloga odloka v prvi obravnavi se ustrezno preštevilči.

C. V 26. členu je potrebno spremeniti globino talnega groba, katera mora znašati vsaj
1,2m in ne 0,5m kot je navedeno v osnutku odloka.
Pripravljavec gradiva odgovarja, da so dimenzije in globine grobov odločitev občine ter
jih je mogoče, upoštevaje prostorske akte ustrezno spreminjati.
D. V 16. členu se za raztros pepela na pokopališču doda še pokopališče na Svetem
Gregorju.
Predlog je bil upoštevan.
Župan je na prvi obravnavi predlaganega odloka 15. 7. 2020 prisotne člane občinskega sveta
pozval, da imajo možnost podajanja pripomb na predloge odlokov do druge obravnave. Do
dneva oddaje gradiva za drugo obravnavo, ni bil podan noben nov predlog oziroma pripomba.
Glede na navedeno, je predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Komen predlagan v
drugo obravnavo s spremembami, kot so predhodno navedene.
Osebno ime in naziv zunanjega strokovnjaka ali firma in naslov pravne osebe, ki je
sodelovala pri pripravi akta: Inštitut za lokalno samoupravo Maribor, zanj izr. Prof. dr. Boštjan
Brezovnik in Vesna Milhovilovič, dipl. pravnica.
I.

Besedilo členov

Besedilo členov je v prilogi (predlog odloka).
II.

Obrazložitev

Postopek za sprejem odloka je določen v VI. Poglavju Poslovnika občinskega sveta Občine
Komen (Uradni list RS 80/09, 39/14). Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah. Pred začetkom druge obravnave mora predlagatelj pripraviti novo besedilo
odloka, pri čemer na primeren način upošteva stališča in predloge iz prve obravnave oziroma
jih utemeljeno zavrne.
V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem redu o vsakem členu predloga odloka.
Ko občinski svet konča razpravo o posameznem členu, glasuje o predlogu odloka v celoti. V
drugi obravnavi predloga odloka lahko člani sveta predlagajo spremembe in dopolnitve
naslova in členov predloga odloka v obliki amandmaja.
Amandma mora biti predložen članom sveta v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred
dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je
predlagan amandma, ali na sami seji na kateri lahko predlaga amandma najmanj ena četrtina
vseh članov sveta.
Občinskemu svetu Občine Komen predlagam, da predlagani odlok obravnava in sprejme v
drugi obravnavi.
Obrazložitev pripravila:
Mag. Andreja Štok

Mag. Erik Modic, župan
Priloga:
Predlog besedila odloka za drugo obravnavo
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Ur.l. RS 80/09, 39/14, 39/16) je občinski svet
Občine Komen na svoji _____. ______ seji, dne ______ sprejel naslednji

SKLEP
1.
Sprejme se Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Komen v drugi obravnavi.
2.

Ta sklep velja takoj.

Mag. Erik Modic, župan

