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Franci Koncilija
Kasteldeva ulica 6

8000 Novo mesto

Zadeva: Zatedena kultura pokopali5ke dejavnosti v Mestni obdini Novo mesto

Prejeli smo va5 dopis, s katerim seznanjate Mestno obdino Novo mesto s problematiko
pokopali56a v Srebrni6ah, zaprtjem starih mestnih pokopali5d ter nedoredenim upravljanjem
va5kih pokopaliS6.

Y zvezi z problematiko pokopali5da v Srebrnidah vas obve5damo, da je Komunala Novo
mesto zgolj izv{alec javne sluZbe in hkrati upravljavec pokopali5da. O novih naloZbah in
razvoju pokopali56a pa odlo6a in bo odlodala Mestna obdina Novo mesto preko pristojnih
organov in sluzb.

Glede ureditve prostora za mnoZitne pokopa in izgradnje kostnice se bomo ob predhodnih
analizah utemeljenosti naloZbe odlodali v naslednjih letih, ker sta prora6una Mestne obdine
Novo mesto za leti 2A17 in 2018 2e sprejeta.

lzgradnja avtobusnih postajaliS6 ob pokopali5du ter izgradnja vednamenske poti do
pokopali5da ter tudi naprej proti naselju Srebrnide je predvidena v proradunih Mestne obdine
Novo meslo za leti 2017 in 2018, trenutno pa je v zakljudevanju priprava investicijsko
tehni6ne dokumenta cije za ureditev potrebne cestne i nfrastruktu re.

V zvezi s primernostjo lokacije trgovine z gradbenim materialom ter drugimi objekti v
neposredni bliZini pokopali5da, se bo preverila primernost le-teh ob pripravi obdinskega
prostorskega nadrta.

O zaprtju pokopali5d v Lodni in tudi v Smihelu je bilo veliko razprav in razliinih mnenj, v
nobenem obdinskem dokumentu pa nimamo jasno zapisano, da se bosta pokopali56i zaprli
in s katerim datumom.

Kljub dolodilom veljavnega Odloka o izvajanju gospodarske javne sluZbe pokopali5ke in
pogrebne dejavnosti, urejanja pokopali56 ter o pogrebnih svedanostih v Mestni obdini Novo
mesto se tako, kot navajate v dopisu, ni preneslo v upravljanje nobeno va5ko pokopali5ie na
Komunalo Novo mesto. Delno je temu razlog temu to, da krajevne skupnosti upravljajo
pokopali5da bolje in ceneje od Komunale Novo mesto, delno pa neodlo6na politika v vseh
Ietih od sprejetja odloka.
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Obve$damo vas tudi, da je Mestna obdina, na podlagi novega Zakona o pogrebni in
pokopali5ki dejavnosti dolZna spreleti dva obdinska akta in sicer Odlok o pokopaliSkem redu
ter Odlok o opravljanju gospodarske javne sluZbe pokopali5ke in pogrebne dejavnosti.

Osnova za sprejetje navedenih aktov je ocena finanbnih posledic izvajanja pogrebne in
pokopali5ke dejavnosti, ki se po novem zakonu lahko izvaja v okviru javnega sistema fiavno
podjetje) ali v zasebnem sektorju. Trenutno oceno finandnih posledic ni moZno narediti, ker
Vlada RS 5e ni sprejela Uredbo o metodologiji za doloditev cen pogrebne in pokopali5ke
dejavnosti.

Obve56amo vas tudi, da je za Zakon o pogrebni in pokopaliSki dejavnosti ved interesnih
zdrulenj (SOS, ZMOS, ...), kot tudi obdin in javnih podjetij,zahtevalo presojo o ustavnosti
zakona na Ustavnem sodi56u RS, ker menijo, da je ve6 dolodb zakona spornih z vidika
pietete do pokojnikov, sanitarnih in pogojev za izvajanje dejavnosti ter razvrednotenja
sistema javne sluZbe. Sele na podlagi odloCitve Ustavnega sodi56a RS se bodo dejansko
vzpostavili pogoji za korektno pripravo in sprejem tako aktov ki jih mora sprejeti Vlada RS,
kot tudi aktov, kijih morajo pripraviti lokalne skupnosti.

Ob sprejemu potrebnih aktov v zvezi s pogrebno in pokopali5ko dejavnostjo na lokalni ravni
bo potrebno dolo6iti in razre5iti tudi dileme na katere opozarjate in sicer zaprtje starih
mestnih pokopali5d in tudi upravljanje va5kih pokopaliS6.

Zahvaljujemo se vam za poslane predloge, kijih bomo preudili in upo5tevali pri pripravi aktov
kot je navedeno v dopisu, akti in posledi6no problematika dejavnosti pa bodo po predpisani
proceduri obravnavani na eni izmed naslednjih sej ob6inskega sveta.

S spo5tovanjem,

l\
\l\Mltu

mag. JoZeKobe or Macedoni

vodja urada za GJS

Poslano:
- Franci Koncilja, Kasteldeva ulica 6, 8000 Novo mesto
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