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Številka: 354-12/2017
Datum: 8. 8. 2019

Na podlagi 10. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 51/06
– uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15 in
Resolucije o normativni dejavnosti, Uradni list RS, št. 95/09, v postopku spremembe splošnega
pravnega akta občine, Občina Škofja Loka objavlja predlog
Odloka
o spremembi Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Škofja Loka

ZADEVA:

POSTOPEK JAVNE OBRAVNAVE PRELOGA SPREMEMBE
PRAVNEGA AKTA NA SPLETNI STRANI OBČIN EŠKOFJA
LOKA – SODELOVANJ EJAVNOSTI

PRIPRAVIL:

Občina Škofja Loka, Občinska uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in prometno infrastrukturo

NASLOV:

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O POGREBNI IN
POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI V OBČINI ŠKOFJA LOKA
- skrajšan postopek – uporaba 90. člena Poslovnika
Občinskega sveta Škofja Loka

ČAS OBJAVE:

od 12. avgusta 2019 do 11. septembra 2019

I.

UVOD

a) Pravni temelji:





Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (ZPPDej), Uradni list RS, št. 62/16
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A),
Uradni list RS, št. 7/18
Statut Občine Škofja Loka (UPB-2), Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16, 35/16 in
26/17
Poslovnik Občinskega sveta Občine Škofja Loka (UPB), Uradni list RS, št. 5/14.

b) Razlogi za sprejem odloka:
Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), v nadaljevanju: zakon, ki je
pričel veljati dne 15. oktobra 2016, je Občina Škofja Loka pričela postopek ureditve javnih služb
za območje Občina Škofja Loka. Po izpeljanem postopku priprave gradiva, je Občinski svet
Občine Škofja Loka na29. redni seji dne 10. 5. 2018 sprejel Odlok o pogrebni in pokopališki
dejavnosti v Občini Škofja Loka. V odloku je navedenih vseh sedem pokopališč z območja
občine.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A), objavljen
v Uradnem listu RS, št. 7/18, ki je začel veljati februarja 2018, je Geodetski upravi Republike
Slovenije naložil uskladitev in ureditev meja občin v Republiki Sloveniji. Konkretno se določba
27. člena tega zakona nanaša na postopek ureditve meja1. Mestna Občina Kranj in Občina
Škofja Loka sta neusklajenost meja ugotovili na območju katastrske občine Dorfarje in sicer
za območje parcel, na katerih je Pokopališče Žabnica.
Tako so svetniki obeh občin na sejah svetov sprejeli ustrezna sklepa. Mestni svet Mestne
občine Kranj je Sklep o uskladitvi meje Mestne občine Kranj in Občine Škofja Loka sprejel na
svoji 5. redni, ki je bila dne 17. 4. 2019. Sklep je bil dne 26. 4. 2019 objavljen v Uradnem list
RS, št. 26/19 in je začel veljati naslednji dan po objavi. Občinski svet občine Škofja Loka je
Sklep o uskladitvi meje Občine Škofja Loka in Mestne občine Kranj2 sprejel na svoji 5. redni
seji, ki je bila dne 6. 6. 2019. Sklep je bil dane 14. 6. 2019 objavljen v Uradnem glasilu
slovenskih občin, št. 28/2019 in je začel veljati naslednji dan po objavi.
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27. člen (uskladitev poteka mej občin z mejami parcel)
(1) Za zagotavljanje usklajenega poteka mej občin z mejami parcel v zemljiškem katastru geodetska uprava najpozneje v šestih
mesecih od uveljavitve tega zakona pošlje občinam predlog poteka mej občin glede na meje parcel v zemljiškem katastru (v
nadaljnjem besedilu: predlog poteka mej občin), ki ga pripravi na podlagi podatkov, evidentiranih v zemljiškem katastru in registru
prostorskih enot.
(2) Občine lahko najpozneje v šestih mesecih po prejemu predloga poteka mej občin posredujejo nov predlog poteka mej občin,
izdelan na zemljiškokatastrskem prikazu. V novem predlogu poteka mej občin lahko predlagajo drugačen zaris poteka mej občin
samo na območju, ki v širini 200 m poteka na vsaki strani meje, predlagane v predlogu poteka mej občin iz prejšnjega odstavka.
Nov predlog poteka mej občin morajo potrditi pristojni organi udeleženih občin.
(3) Če geodetska uprava ne prejme novega predloga poteka mej občin iz prejšnjega odstavka, se potek meje občin evidentira v
zemljiškem katastru na podlagi predloga poteka mej občin iz prvega odstavka tega člena.
(4) Če geodetska uprava prejme nov predlog poteka mej občin iz drugega odstavka tega člena, se potek meje občin evidentira v
zemljiškem katastru in v registru prostorskih enot na podlagi predloga poteka mej občin iz drugega odstavka tega člena, v registru
prostorskih enot pa se uskladijo podatki o mejah drugih prostorskih enot, ki so določene v okviru občine.
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Sklep o uskladitvi meje Občine Škofja Loka in Mestne občine Kranj
1. člen
(1) S tem sklepom se spremeni meja med Mestno občino Kranj in občino Škofja Loka tako, da se zemljišča parc. št. 280/4, 280/5,
280/6, 280/7, 283/3, 286/3 in 286/4, k.o. 2028 prenesejo iz območja občine Škofja Loka v območje Mestne občine Kranj.
(2) Sprememba občinske meje je prikazana v obrazcu 1 (ZEN-A – 27. člen) številka 52_122-1 z dne 28. 2. 2019, ki ga je pripravila
Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
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Skladno s to odločitvijo »Pokopališče Žabnica« ne leži več na območju Občine Škofja Loka.
Na podlagi teh odločitev ter na podlagi predloga poteka mej med obema občinama, bo
Geodetska uprava RS potek meje evidentira v zemljiškem katastru.
c) Utemeljitev skrajšanega postopka – uporabe 90. člena Poslovnika OS Škofja
Loka pri sprejemu tega odloka:
V 90. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Škofja Loka je določeno, da Občinski svet
na obrazložen predlog predlagatelja lahko odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi
odloka. To je pogojeno s situacijami, ki so v navedene nadaljevanju citiranega člena. Za
konkreten postopek je pomembno, da spremembo odloka pogojuje dejansko stanje oziroma
sprememba območja Občine Škofja Loka in dejstvo, da Pokopališče Žabnica ne leži več na
območju Občine Škofja Loka, kar je »uskladitev z drugimi predpisi države oziroma občine«.
Hkrati gre v konkretnem primeru tudi za manj zahtevno spremembo, ki sama po sebi nima
vpliva ne na izvajanje javne službe in ne finančnih vplivov na proračun občine.
Odločitev, da se sprememba odloka opravi po skrajšanem postopku, je tako utemeljena.
d) Ocena stanja:
V Odloku o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Škofja Loka so v 3. členu navedena
vsa pokopališča, ki so v času oblikovanja odloka in uveljavitve akta ležala na območju Občine
Škofja Loka. S spremembo meja in območja občine 3. člen odloka ne kaže več dejanskega
stanja, kar popravljamo s tem odlokom. Posledično je treba brisati še določbe 37.člena, kjer
so določene posebnosti za pokopališče, ki ni več predmet urejanja po tem odloku. S sprejetjem
sprememb odloka se torej uredi dejansko stanje z regulativo.
a) Cilji in načela odloka:
Ključni cilji spremembe odloka je urediti in z dejanskim stanjem uskladiti splošni pravni akt s
področja pogrebne in pokopališke dejavnosti za območje Občine Škofja Loka.
b) Ocena finančnih in drugih posledic:
Uveljavitev tega odloka nima neposrednih finančnih posledic za proračun Občine Škofja Loka.
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BESEDILO ČLENOV

II.

Na podlagi 21. Zakona o lokalni samoupravi (ZLS), Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 4. člena Zakona
o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), Uradni list RS, št. 62/16, 3. člena Zakona o
prekrških (ZP-1), Uradni list RS, št. 29/11-UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl.
US, 32/16, 15/17 - odl. US in 90. člena Statuta Občine Škofja Loka - uradno prečiščeno
besedilo - UPB-2, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16, 35/16 in 26/17, je Občinski svet
Občine Škofja Loka na __. redni seji dne __. __. 2019 sprejel
ODLOK
spremembi Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Škofja Loka
1. člen
V Odloku o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Škofja Loka, Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 24/2018, se v 3. členu brez nadomestitve briše besedilo sedme alineje
»Pokopališče Žabnica.«.
V šesti alineji istega člena se podpičje za besedilom nadomesti s piko.
2. člen
Besedilo 37. člena se briše v celoti in brez nadomestitve.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
(objava in uveljavitev)
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in prične veljati naslednji dan po
objavi.
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