URADNI VESTNIK Občine Trzin – št. 10/2018, 6.7.2018
Na podlagi 63. člen Zakona o pogrebni in pokopališki
dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16; v nadaljevanju
ZPPDej) in 18. člen Statuta Občine Trzin (Uradni
vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in
8/06) je občinski svet Občine Trzin dne 20. 6. 2018 na
27. redni seji sprejel naslednji:

(2) Na posebno željo naročnika in v soglasju z
izvajalcem se lahko pogreb izvede tudi ob nedeljah,
praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji.
6. člen
(raztros pepela na pokopališču)
Pepel pokojnika se lahko raztrosi v primeru, če je na
pokopališču zagotovljen primeren prostor za raztros.

ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI
TRZIN

7. člen
(vrsta pogreba, ki ga poravna občina)
V primeru, da je plačnik pokopa Občina Trzin, se
izvede osnovni pogreb z raztrosom pepela, v
predpisanem času pokopa. Osnovni pogreb je
opredeljen v standardih in normativih za osnovni
pogreb, ki so bila sprejeta skladno z 12. členom ZPPDej
oz. veljavnimi materialnimi predpisi.

1. člen
(splošni določbi)
(1) S tem odlokom se določa izvajanje pogrebne
dejavnosti, ki obsega 24-urno dežurno službo, na
območju občine Trzin.
(2) V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični
obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in
veljajo enakovredno za oba spola.

8. člen
(raztros pepela na območju občine)
Raztros pepela na območju občine Trzin ni dovoljen.

2. člen
(izvajalec pogrebne dejavnosti)
Pogrebno dejavnost, ki obsega 24-urno dežurno službo
kot obvezno lokalno gospodarsko javno službo na
območju občine Trzin izvaja Javno komunalno podjetje
Prodnik, d. o. o. iz Domžal (v nadaljevanju besedila:
izvajalec).

9. člen
(cenik storitev)
(1) Ceno storitev zagotavljanja 24-urne dežurne službe
za območje občine Trzin predlaga izvajalec na podlagi
veljavnih predpisov o metodologiji za oblikovanje cen
24-urne dežurne službe.
(2) Pristojni občinski organ potrdi cene s sklepom.
(3) Cenik storitev 24-urne dežurne službe mora biti
uporabnikom na voljo na vidnem mestu v prostorih
izvajalca ter objavljen na njegovih spletnih straneh ali na
krajevno običajen način.

3. člen
(zagotavljanje 24-urne dežurne službe)
(1) 24-urna dežurna služba obsega prevoz od kraja smrti
do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali
zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika,
odvzema organov oziroma drugih postopkov na
pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne
službe, vključno z uporabo le-teh.
(2) 24-urna dežurna služba se zagotavlja z javno službo
na celotnem območju občine Trzin. Izvajalec 24-urne
dežurne službe mora ravnati v skladu z zakonom,
pokopališkim redom, predpisanimi standardi in
normativi ter načelom pietete.
(3) Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega
prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna
služba, pripravo pokojnika in upepelitev pokojnika ter
pripravo in izvedbo pogreba.

10. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo
pristojni občinski organi.
11. člen
(pristojnost občinskih organov)
O splošnih aktih odloča občinski svet Občine Trzin, o
posamičnih aktih odloča župan Občine Trzin.
12. člen
(prehodna in končna določba)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Trzin.

4. člen
(način pokopa)
Pogrebna slovesnost se opravi v skladu s krajevnimi
običaji.
5. člen
(čas pokopa)
(1) Pogrebne slovesnosti se opravljajo vsak dan od
ponedeljka do sobote, razen ob nedeljah in praznikih
ter dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji in sicer:
- od 1. 4. do 30. 9. od 10.00 do 19.00 ure,
- od 1. 10. do 31. 3. od 10.00 do 16.00 ure.
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