
  

OBČINSKI SVET  

OBČINE LJUTOMER 

 

 

Na podlagi 4. in 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list 

RS, 62/2016), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8, 21/2013, 

111/2013, 74/2014 – odl. US, 92/2014 – odl. US, 32/2016, 15/2017 – odl. US in 73/2019 – odl. 

US) in 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/09, 7/11, 

2/13 in 1/16)  in 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer (Uradno glasilo 

Občine Ljutomer, št. 2/2010), je Občinski svet Občine Ljutomer na ______seji, _______sprejel  

 

 

 

S K L E P št.  ______ 

 

 

1. Občinski svet Občine Ljutomer sprejme Odlok o spremembi Odloka o  pogrebni in 

pokopališki dejavnosti v Občini Ljutomer,  po skrajšanem postopku. 

 

2. Odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka: 354/2020-10- 

Datum:  

 

       

 mag. Olga KARBA,  

ŽUPANJA 

            

            

 

 

 

 

 

 

Vročiti:  

- Vsem krajevnim skupnostim na območju občine Ljutomer 

- Razvojno projektni oddelek 

  



  

I. UVOD 

 

1. NASLOV ODLOKA 

Odlok o spremembi Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Ljutomer.  

 

 

2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA    

Veljavni odlok  je bil sprejet na 5. redni seji 17. 7. 2019 in je pričel veljati 10. 8. 2019. V 

veljavnem odloku  je določeno, da so imena umrlih na spominskih tablah, katere so iz bakrene 

plošče in so razporejene na poljubnem mestu v določenem rastru okrog dreves. Do danes ni bilo 

tako postavljene nobene spominske table. 

V skladu s sprejetim proračunom Občine Ljutomer za leto 2019 se je na pobudo gradbenega 

odbora, pristopilo k ureditvi spominskih tabel. S strani projektanta Darka Štrakla iz Ljutomera, 

ki je avtor ureditve prostora za raztros pepela kot ga določa veljavni odlok, si je Občina 

Ljutomer pridobila predlog nove ureditve, ki bi bila za svojce pokojnih sprejemljivejša za 

namestitev spominskih napisnih tabel.    

Projekt je zajemal dodatno ureditev tlakovanja na SV-nem delu prostora za raztros pepela, 

izvedbo postavka, na katerem so nameščeni montažni panoji iz bronastih palic, med katere so 

umeščene spominske napisne table. Na podstavku je prostora za osem panojev oz. 81 

spominskih tabel, v prvi fazi pa so se postavili samo trije panoji s 30 spominskimi tablami. S 

strani projektanta je predpisan tudi  način vgraviranja in font napisa na spominskih tablah.  

Ker gre pri spremembi Odloka za uskladitev s sedanjim stanjem, ki predstavlja manjšo 

spremembo odloka, se predlaga skrajšani postopek, kot to določa 86. člen Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 2/2010). 

 

3. CILJI IN NAČELA ODLOKA 

Cilj spremembe odloka je uskladitev ureditve spominskih tabel z dejanski stanjem na terenu.  

 

 

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 

Predlagana sprememba odloka ne bo imela finančnih posledic na proračun občine, saj bo 

strošek plačila spominskih tabel plačal naročnik napisa. 

 

5. PRAVNE PODLAGE 

Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ Uradni list RS, št. 62/16.  

Zakon o lokalni samoupravi /ZSL/ (Uradni list RS, št. 94/2007 UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 76/16 – Odl. US) 

Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št.32/93, 30/98, - ZZLPPO, 

127/06 – ZJZP, 38/10, - ZUKN, 57/11 – ORZGJS40) 

Odlok o lokalnih občinskih gospodarskih javnih službah v občini Ljutomer ( Uradno glasilo 

Občine Ljutomer, št. 2/2015. 

86. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 

2/2010 

 

 

 

 

 

 

  



  

I. BESEDILO ODLOKA 
 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

 

1. člen 

V Odloku o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Ljutomer  (Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 35/2019)  se spremeni 36. člen odloka tako, da se glasi: 

 

»Na območju za raztros pepela so imena umrlih napisana na spominskih napisnih tablah, 

velikosti 300x300x20 mm, ki so umeščene  v montažni pano na tlakovanem podstavku. Table 

so iz sivega granita. Napisi na tablah so lasersko gravirani in enaki v izvedbi Times New Roman 

bold v višini 15mm za ime in priimek ter v izvedbi Times New Roman normal v višini 13mm 

za letnice.  

Na območju spominskih napisnih tabel je prostor za sveče in cvetje.« 

 

 

2. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  

 
Številka:  

Datum:            

   mag. Olga KARBA, 

                                                                                                         ŽUPANJA 

  

  



  

O b r a z l o ž i t e v : 

 
V predlogu Odloka o spremembi Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini 

Ljutomer se predlagajo spremembe, ki so v nadaljevanju obrazložene.  

 

Veljavni odlok v 36. členu določa: 

Na območju za raztros pepela so imena umrlih napisana na spominskih tablah velikosti 21cm x 

15cm.  

Tabla je iz bakrene plošče debeline 10 mm z vgraviranim imenom. Podstavek za table je velik 

10 cm x 10 cm višine 11 cm, zgoraj  rezan pod kotom 15 stopinj.  Material podstavka je temno 

siv ali črni žagan granit.  

Table se razporedijo na poljubnem mestu v določenem rastru okrog dreves. Na območju za 

raztros pepela se uredi prostor za sveče in cvetje.  

 

Ker vse od ureditve prostora za raztros pepela pa do danes po teh določilih ni bila postavljena 

niti ena spominska tabla, se je pristopilo k sprejemljivejši ureditvi spominskih tabel.  

 

Z  ureditvijo in postavitvijo spominskih napisnih tabel na prostoru za raztros pepela se predlaga 

sprememba 36. člena s predlaganim besedilom: 

Na območju za raztros pepela so imena umrlih napisana na spominskih napisnih tablah, 

velikosti 300x300x20 mm, ki so umeščene  v montažni pano na tlakovanem podstavku. Table 

so iz sivega granita. Napisi na tablah so lasersko gravirani in enaki v izvedbi Times New Roman 

bold v višini 15mm za ime in priimek ter v izvedbi Times New Roman normal v višini 13mm 

za letnice.  

Na območju spominskih napisnih tabel je prostor za sveče in cvetje. 

 

Občinskemu svetu Občine Ljutomer se predlaga, da predlog obravnava in sprejme.  

 

 

Pripravil 

Razvojno – projektni oddelek 

 mag. Olga KARBA, 

 ŽUPANJA 


