Na podlagi 26. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS št. 34/84 in Uradni list RS št.
26/90), na podlagi 20., 20.a in 20.c člena Odloka o pokopališkem redu na območju občine Grosuplje (Uradni list SRS št.24/87 in Uradni list
RS št 22/92 in na podlagi 53. člena Statuta občine Grosuplje je Svet KS Polica sprejel

PRAVILNIK
o merilih za oblikovanje cen za uporabo pokopaliških objektov in naprav ter izvajanje drugih storitev
pokopališč in pogrebne dejavnosti
1. člen
Ta pravilnik določa merila za oblikovanje cen za uporabo pokopaliških objektov in pripomočkov za izvajanje
pogrebnih storitev, za vzdrževanje pokopališkega prostora in objektov ter za izvajanje ureditvenih in širitvenih
del na pokopališčih.
Merila veljajo za vsa pokopališča na območju KS Polica. Merila predstavljajo upravljavcu pokopališča osnovo
za izdelavo cenika za izvajanje pogrebne službe in pogrebnih storitev.
2. člen
Upravljavec pokopališča nudi uporabo naslednjih pokopaliških objektov in pripomočkov:
1.
2.
3.
4.

uporabo mrliške veže in prostora za svojce
uporabo pogrebnega vozička
uporabo vozička za vence
uporabo prapora
3. člen

Upravljavec pokopališča je dolžan izvajati vzdrževanje poslovilnih objektov in pokopališkega prostora ter urejati
pokopališki prostor in prostor za odlaganje pokopaliških odpadkov.
4. člen
Upravljavec pokopališča lahko upravljanje, vzdrževanje in urejanje pokopaliških in poslovilnih objektov s
pogodbo odda fizični ali pravni osebi. Pogodba mora vsebovati natančen opis nalog prevzemnika kakor tudi
obveznosti KS Polica do prevzemnika.
5. člen
Upravljavec pokopališča je dolžan skrbeti za pokopališki prostor do te mere, da se v prostoru nemoteno odvijajo
pokopališke in pogrebne dejavnosti. Upravljavec je dolžan skrbeti tudi za širitev pokopališča ali iskanja nove
lokacije, ko se ugotovi, da bo obstoječe pokopališče v bližnji bodočnosti zapolnjeno.
6. člen
Nudenje pokopaliških objektov, pripomočkov in storitev, navedenih v 2. členu, 3. členu in 4. členu tega
pravilnika, upravljavec zaračunava po veljavnem ceniku (CENIK najema grobnih polj in uporabe poslovilnih
objektov v KS Polica z dne 23.10.2015).
7. člen
Uporabo pokopaliških objektov in pripomočkov upravljavec zaračuna uporabniku ob vsakem najemu objekta ali
pripomočkov posebej.
8. člen
Pravilnik začne veljati z dnem, ki ga ob sprejemu tega pravilnika določi Svet KS Polica.
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