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XVI. OBVEZNOSTI DISTRIBUTERJA

47. člen
Distributer toplote:
– dobavlja odjemalcu toploto za obratovanje odjemal-

čevih toplotnih naprav z obračunsko močjo, dogovorjeno s 
pogodbo o dobavi toplote,

– opravlja redne preglede, overitve in zamenjave meril-
nih naprav v skladu z 9. členom teh Splošnih pogojev,

– skrbi za nujno vzdrževanje priključnega voda in to-
plotne postaje,

– obvešča odjemalca o predvidenih ustavitvah dobave 
toplote v sredstvih javnega obveščanja,

– ob primeru večje okvare v odjemalčevi toplotni postaji 
odklopi toplotno postajo od vročevodnega omrežja,

– ščiti interese skupnih porabnikov pred individualnimi, 
dokler je to smotrno.

48. člen
Distributer toplote ima pravico preverjati in nastaviti 

regulacijske naprave v toplotni postaji, da se izpolnijo obra-
tovalni pogoji, ki izhajajo iz projektne dokumentacije odje-
malčevih toplotnih naprav in pogodbe o dobavi toplote ter 
Sistemskih obratovalnih navodili za vročevodno distribucijsko 
omrežje, ne glede na spremembo kakovosti ogrevanja pri 
odjemalcu.

XVII. OBVEZNOSTI ODJEMALCA

49. člen
Odjemalec predvsem:
– podpiše pogodbo o dobavi toplote,
– skrbi za normalno obratovanje in vzdrževanje odje-

malčevih toplotnih naprav,
– ne sme spreminjati nastavitve pretoka in temperature 

na odjemalčevih napravah v toplotni postaji,
– ne sme spreminjati brez distributerjevega pisnega 

soglasja odjemalčevih toplotnih naprav, ki bi lahko povzročile 
obratovalne spremembe na distributerjevih toplotnih napra-
vah,

– poskrbi, da je toplotna postaja v zaklenjenem prostoru 
in vsak čas dostopna delavcem distributerja,

– skrbi, da je v prostoru toplotne postaje obratovalna 
dokumentacija s shemami naprav in napeljav,

– vzdržuje prostore in pomožne naprave ter dostope 
do prostorov, kjer so odjemalčeve toplotne naprave tako, da 
bodo distributerju zagotovljene delovne razmere, ki veljajo 
za delovne prostore,

– sproti obvešča distributerja o motnjah pri dobavi toplo-
te, ugotovljenih na odjemnem mestu,

– odgovarja za škodo in posledice, ki so nastale za-
radi obratovalne onesposobljenosti odjemalčevih toplotnih 
naprav,

– z obratovanjem odjemalčevih toplotnih naprav ne moti 
drugih odjemalcev ali distributerja,

– ne preprodaja dobavljene toplote brez distributerje-
vega soglasja,

– omogoči priključitev toplotnih naprav tretje osebe na 
priključni vročevod, če ta prenese dodatne obremenitve, o 
čemer presodi distributer, ki izda ustrezno pisno soglasje,

– v toplotni postaji omogoči distributerju priključitev na-
prav za daljinski nadzor in krmiljenje,

– obvesti distributerja o okvari merilne naprave,
– odgovarja za škodo distributerja, ki je nastala zaradi 

odjemalčevih posegov na toplotnih napravah,
– plačuje svoje obveznosti.

XVIII. PREHODNE DOLOČBE

50. člen
Do sprejetja in uveljavitve Sistemskih obratovalnih na-

vodil za distribucijsko omrežje se uporabljajo sedanji pogoji 
za priključitev na distribucijsko omrežje

XIX. KONČNE DOLOČBE

51. člen
Z uveljavitvijo teh Splošnih pogojev prenehajo veljati 

Pogoji za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja 
Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o., 
Tesarska 10, Kočevje (Uradni list RS, št. 41/01).

52. člen
Splošne pogoje je sprejel distributer toplote, ob soglasju 

Občinskega sveta Občine Kočevje. Splošni pogoji začno 
veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Kočevje, dne 19. septembra 2006

Direktor Komunale Kočevje d.o.o.
Leon	Behin l.r.

4339.	 Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz 
distribucijskega omrežja

Na podlagi Akta o določitvi metodologije za pripravo ta-
rifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega 
omrežja (Uradni list RS, št. 74/05) izdaja Javno komunalno 
podjetje KOMUNALA Kočevje, d.o.o.,	 kot izvajalec izbirne 
lokalne javne službe distribucije toplote, ob soglasju Občin-
skega sveta Občine Kočevje z dne 18. 9. 2006, naslednji

T A R I F N I   S I S T E M
za dobavo in odjem toplote 	
iz distribucijskega omrežja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucij-

skega omrežja (v nadaljnjem besedilu: Tarifni sistem) določa 
elemente za obračunavanje energije za različne skupine 
odjemalcev toplote iz distribucijskega omrežja v Kočevju in 
Kočevski Reki, glede na moč, vrsto in karakteristiko odje-
ma, kvaliteto ter druge elemente predvsem s poudarkom na 
učinkoviti rabi toplote, zanesljivi oskrbi odjemalcev toplote s 
toploto ustrezne kakovosti, varstvom okolja in varstvom po-
trošnikov. Tarifni sistem pripravi in sprejme Javno komunalno 
podjetje KOMUNALA Kočevje, d.o.o., kot distributer toplote.

Določila sprejetega Tarifnega sistema veljajo za distri-
buterja toplote in odjemalce toplote.

2. člen
S Tarifnim sistemom za dobavo in odjem toplote iz dis-

tribucijskega omrežja se določajo:
– tarifni elementi za obračunavanje toplote, ki jo distribu-

ter toplote dobavlja odjemalcem iz vročevodnega omrežja,
– kriteriji in merila za določanje cen toplote,
– načela in kriteriji za določanje tarifnih postavk (sti-

muliranje racionalne rabe toplote, uporaba proizvodnih in 
distribucijskih objektov).
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3. člen
Pojmi, uporabljeni v tem Tarifnem sistemu, imajo na-

slednji pomen:
– delilnik	 toplote	 je naprava, ki omogoča določitev 

deležev stroškov v skladu z razdelilnikom stroškov za pora-
bljeno toploto, za posamezna obračunska mesta;

– distribucija	 toplote	 je izbirna lokalna gospodarska 
javna služba, ki obsega dejavnost dobave toplote iz distribu-
cijskega omrežja;

– distribucijsko omrežje je omrežje za prenos vroče 
vode, ki ga predstavlja sistem povezanih naprav, ki so na-
menjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma 
do odjemnega mesta;

– distributer	toplote	je izvajalec dejavnosti distribucije 
toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote 
ali hladu kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja;

– glavni vod je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno 
stavbo;

– hišna	postaja	je del toplotne postaje, namenjen pre-
nosu toplote od priključne postaje na interne naprave odje-
malca;

– interne	 toplotne	naprave	so inštalacije, ki zagota-
vljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priklju-
čene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste 
ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, to-
plo-zračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prosto-
rov, pripravo sanitarne tople vode, naprav za absorbcijsko 
hlajenje idr.;

– investitor je odjemalec v času izgradnje nepremični-
ne, po izgradnji nepremičnine je odjemalec za neprodani del 
nepremičnine, do končne prodaje celotne nepremičnine;

– merilna naprava:
– merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, 

ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se 
odčita količina, ki je osnova za obračun dobavljene toplote 
odjemalcem toplote;

– vodomer na merilnem mestu, ki meri porabo toplo-
te posredno z merjenjem porabe količine vode za sanitarno 
toplo vodo in na katerem se odčita količina, ki je osnova za 
obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne 
tople vode;

– merilno mesto v toplotni postaji je mesto, kjer sta 
nameščena merilnik porabe toplote in vodomer;

– obračunsko mesto je objekt ali etažna enota od-
jemalca, ki ima svojo šifro in za katero dobavitelj izstavlja 
račun;

– obračunska moč je zakupljena in nastavljena moč na 
toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manj-
ša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno 
dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob 
nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe dis-
tributerja toplote.

– odjemno mesto je točka v toplotni postaji, kjer dis-
tributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote od-
daja toploto in kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno 
energijo;

– odjemalec toplote je vsaka fizična ali pravna oseba, 
ki je lastnik nepremičnine ali dela nepremičnine, kateri distri-
buter toplote na podlagi pisne pogodbe ali brez nje dobavlja 
toploto po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lah-
ko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na 
skupno odjemno mesto;

– ogrevna voda v distribucijskem omrežju je medij, s 
katerim se prenaša toplota;

– obratovalne spremembe vplivajo na: spremembo 
tlaka, povratno temperaturo, pretok in odjem toplote;

– pooblaščenec odjemalcev je pravna ali fizična ose-
ba, ki jo odjemalci pisno pooblastijo za izvajanje določenih 
aktivnosti v zvezi z dobavo toplote;

– priključna moč je nazivna moč internih toplotnih na-
prav odjemalca toplote, določena s projektom za izvedbo 
oziroma projektom izvedenih del in po določilih Sistemskih 
obratovalnih navodil distributerja toplote;

– priključna postaja je del toplotne postaje, kjer odje-
malec toplote prevzame pogodbeno količino toplote. Na eno 
priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;

– priključni vod je vod, ki z energijo oskrbuje posa-
mezno stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem 
vodu do toplotne postaje;

– primerljivo obračunsko obdobje je obdobje, v ka-
terem so bili pogoji odjema toplote ali porabe sanitarne tople 
vode podobni pogojem v obdobju, za katerega z meritvami 
ni bilo možno ugotoviti dejanske porabe;

– razdelilnik	stroškov dobavljene toplote je pisni do-
govor med odjemalci toplote oziroma njihovimi pooblaščen-
ci/pooblaščencem, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, 
ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni 
priključni postaji za več odjemalcev toplote. Odjemalci to-
plote z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto, 
dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora 
znašati 100%;

– sanitarna	topla	voda je hladna voda iz vodovodnega 
omrežja, ki se v izmenjevalniku toplote ogreva;

– sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je kate-
rakoli sprememba na teh napravah, ki povzroči obratovalne 
spremembe delovanja toplotnih naprav;

– soglasje je pisni dokument, ki ga izda distributer to-
plote pred določeno aktivnostjo investitorja ali odjemalca;

– števnina je namenjena pokrivanju stroškov rednih 
pregledov, popravil, zamenjav in overjanju merilnih naprav 
na odjemnem mestu skladno s predpisi;

– toplotna	postaja je vezni člen med toplotnim omrež-
jem (vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi 
napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne 
in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo 
toplote v interne toplotne naprave. Deli se na primarni in 
sekundarni del, ki sta med seboj povezana indirektno preko 
toplotnih prenosnikov.

II. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE

4. člen
Tarifni elementi so:
– obračunska moč,
– dobavljena količina toplote,
– nestandardne storitve.

5. člen
Tarifne postavke so:
– cena za enoto obračunske moči (SIT/kW.mesec, 	

SIT/MW.leto, SIT/m2.mesec, SIT/m2.leto),
– cena za toploto (SIT/kWh, SIT/MWh),
– cena za nestandardne storitve po veljavnem ceniku.
Ceno za enoto obračunske moči potrdi Občinski svet 

Občine Kočevje na predlog distributerja toplote, v skladu z 
Metodologijo za oblikovanje cen toplote iz sistemov daljinske-
ga ogrevanja, ki jo je sprejela Vlada RS.

Cena za toploto se lahko spreminja mesečno v skladu 
z Metodologijo za oblikovanje cen toplote iz sistemov da-
ljinskega ogrevanja, ki jo je sprejela Vlada RS in veljavno 
zakonodajo. Prvič oblikovano ceno potrdi Vlada RS, nadalj-
nje spremembe potrjuje občinska uprava Občine Kočevje v 
skladu z zakonodajo.

6. člen
Obračunska moč se določa po določilih Splošnih pogo-

jev za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja.
Skupna obračunska moč zgradbe se razdeli sorazmer-

no z ogrevanimi površinami posameznega stanovanja.
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7. člen
Strošek za obračunsko moč se obračunava mesečno, 

oziroma v skladu z opredelitvijo v pogodbi o dobavi toplote. 
Strošek se izračuna tako, da se obračunsko moč odjemalca 
toplote pomnoži s ceno za enoto obračunske moči, vrednost 
pa zaokroži na 2 decimalni mesti.

8. člen
V ceni za enoto obračunske moči so vključeni neodvisni 

stroški ogrevanja in standardne storitve distributerja:
– neodvisni stroški ogrevanja so naslednji:

– stroški materiala,
– stroški storitev,
– stroški dela,
– stroški nujnega investicijskega in tekočega vzdr-

ževanja,
– amortizacija,
– ostali stroški,

– standardne storitve so naslednje:
– meritev toplote in obračun po merilnih mestih,
– obračun posameznim odjemalcem toplote po posa-

meznih stanovanjih po vnaprej določenem ali dogovorjenem 
razdelilniku stroškov.

9. člen
Dobavljena količina toplote se ugotavlja neposredno 

z merilno napravo na merilnem mestu, ali pa se določa pa-
všalno, kot je določeno v XII. poglavju Splošnih pogojev za 
dobavo toplote iz distribucijskega omrežja.

10. člen
Strošek za dobavljeno toploto se izračuna tako, da se 

število dobavljenih kWh (MWh) pomnoži s ceno za toploto 
(SIT/kWh, SIT/MWh).

Cena za dobavljeno toploto predstavlja variabilni del 
stroškov ogrevanja in pokriva stroške:

– energenta,
– električne energije,
– priprave ogrevne vode,
– ostali variabilni stroški.

11. člen
Nestandardne storitve so naslednje:
– redni pregledi, popravila, zamenjava in overjanje me-

rilnih naprav na odjemnem mestu v skladu s predpisi,
– nujno vzdrževanje priključnega voda in toplotne po-

staje določeno v 8. členu Splošnih pogojev,
– distributivni nadzor,
– ostalo, v okviru registriranih dejavnosti podjetja.

12. člen
Stroške rednih pregledov, popravil, zamenjav in overja-

nja merilnih naprav na odjemnem mestu v skladu s predpisi 
zaračunava distributer toplote mesečno odjemalcu toplote s 
števnino. Števnina je objavljena v veljavnem ceniku.

13. člen
Strošek za distributivni nadzor nad gradnjo priključnega 

voda in toplotne postaje znaša 0,5% vrednosti investicije za 
izgradnjo priključnega voda in toplotne postaje. Zaračuna se 
na podlagi sklenjene pogodbe o distributivnem nadzoru v 
skladu s Splošnimi pogoji o dobavi toplote.

III. RAZVRSTITEV ODJEMA TOPLOTE

14. člen
Odjemalci toplote so razvrščeni v dve tarifni skupini:
– I. tarifna skupina: gospodinjski odjem
– II. tarifna skupina: ostali odjem.

IV. OBRAČUN DOBAVE TOPLOTE

15. člen
Obračun dobave toplote se za posameznega odjemalca 

izvrši po razvrstitvi v ustrezno tarifno skupino z:
– obračunom obračunske moči po veljavni ceni na eno-

to,
– obračunom dobavljene toplote po veljavni ceni na 

enoto,
– obračun nestandardnih storitev.
Postavke se seštevajo.

16. člen
Če se več odjemalcev iste ali različnih tarifnih sku-

pin oskrbuje s toploto preko skupnega odjemnega mesta s 
skupno merilno napravo, se dobavljena toplota obračunava 
skladno s 25. členom Splošnih pogojev za dobavo toplote iz 
distribucijskega omrežja.

Obračun dobave toplote se za I. in II. tarifno skupino 
izvede mesečno, konec meseca za pretekli mesec.

17. člen
Števnina in strošek za vzdrževanje se obračunava za 	

I. in II. tarifno skupino mesečno.

18. člen
Odjemalec mora plačati izstavljeni račun v plačilnem 

roku, navedenem na izstavljenem računu, položnici ali dru-
gem veljavnem dokumentu.

Če odjemalec ne poravna pravočasno svojih obveznosti, 
mu distributer toplote zaračunava zakonske zamudne obresti 
od zapadlosti računa do dneva poplačila obveznosti.

Distributer zaračuna v primeru ponovne priključitve 
stroške v skladu z zadnjim odstavkom 20. člena Splošnih 
pogojev.

19. člen
Porabljeno električno energijo za obratovanje toplotne 

postaje plača odjemalec dobavitelju električne energije. Ko-
ličino porabljene vode iz vodovodnega omrežja plača odje-
malec dobavitelju vode.

20. člen
Reklamacije na prejeti račun ali obračun za dobavljeno 

toploto oziroma storitve, ki jih opravlja distributer na pod-
lagi Splošnih pogojev za dobavo toplote iz distribucijskega 
omrežja oziroma po dogovoru z odjemalcem, sprejema do-
bavitelj samo v pisni obliki z obrazložitvijo in predloženimi 
dokazili v 8 dneh po prejemu računa ali obračuna. Pripombe 
k prejetemu računu ali obračunu ali ugovor ne odložijo plačilo 
računa oziroma obračuna za nesporni del.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Tarifni sistem se uporablja za vsa že sklenjena pogod-

bena razmerja, kolikor se bistveno ne spremenijo pogodbena 
določila in nova razmerja v zvezi z dobavo toplote.

22. člen
Z uveljavitvijo tega Tarifnega sistema preneha veljati 

Tarifni sistem za prodajo toplote iz vročevodnega omrežja 
Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o., 
Tesarska 10, Kočevje (Uradni list RS, št. 41/01).

23. člen
Tarifni sistem za odjem in dobavo toplote iz distribucij-

skega omrežja je sprejel distributer toplote, ob soglasju Ob-
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činskega sveta Občine Kočevje. Splošni pogoji začno veljati 
osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Kočevje, dne 19. septembra 2006

Direktor Komunale Kočevje d.o.o.
Leon	Behin l.r.

SVETA	ANA

4340.	 Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne 
dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini 
Sveta	Ana

Na podlagi 25. člena in v zvezi s 1. členom Zakona o 
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 
(Uradni list SRS, št. 34/84, 5/90, Uradni list RS, št. 17/91, 
13/93, 66/93, in 64/04) in 10. in 11. točke 4. člena Odloka o 
gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana (Uradni list 
RS, št. 60/00) na podlagi Statuta Občine Sveta Ana (Uradni 
list RS, št. 13/99 in 25/01) ter 20. in 68. člena Poslovnika o 
delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, 
št. 23/99 in 25/01) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 
23. redni seji dne 22. 9. 2006 sprejel

O D L O K
o opravljanju pokopališke in pogrebne 

dejavnosti ter pokopališkem redu 	
v Občini Sveta Ana

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se predpiše način in pogoji opravljanja 

pokopališke in pogrebne dejavnosti ter pokopališki red, ki 
določa opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in 
urejanja ter vzdrževanja pokopališča v Občini Sveta Ana.

2. člen
Javna služba zagotavlja pod enakimi pogoji možnost 

pokopa umrlih na predpisani način.

3. člen
Na območju Občine Sveta Ana sta dve pokopališči, in 

sicer: v Sv. Ani in Zg. Ščavnici, kjer se pokopavajo umrli, ne 
glede na njihovo veroizpoved, državljanstvo, narodnost in 
raso.

Območje pokopališča obsega prostor za grobove, mrli-
ško vežico, parkirišča in druge površine in objekte, ki sodijo 
k pokopališču.

4. člen
Pokopališče na območju Občine Sveta Ana je sanitar-

no-komunalni objekt, ki ga upravlja občina neposredno preko 
režijskega obrata ali javnega podjetja.

Pogrebno in pokopališko dejavnost v skladu z veljav-
nimi predpisi izvaja občina preko režijskega obrata oziroma 
jo v okviru koncesije izvaja usposobljen in registriran izvaja-
lec. Občina odda koncesijo s koncesijskim aktom, s katerim 
se določi predmet in pogoji opravljanja gospodarske javne 
službe. Medsebojna razmerja in obveznosti pa se določijo s 
koncesijsko pogodbo. Postopek oddaje koncesije, merila in 
način izbire izvajalca ter obseg oddaje koncesije se določi s 
posebnim odlokom o oddaji koncesije.

II. POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST

5. člen
Pokopališka dejavnost se izvaja na pokopališču in za-

jema naslednje storitve:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebne svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– oddajanje prostorov za grobove v zakup,
– vodenje katastra pokopališča,
– opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom 

in tem odlokom.
Storitve iz prve, četrte in pete alinee opravlja občina pre-

ko režijskega obrata ali občinske uprave, medtem ko storitve 
iz druge in tretje alinee opravlja izbrani koncesionar v skladu 
s tem odlokom in koncesijsko pogodbo.

6. člen
Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja izven pokopa-

lišča in zajema predvsem naslednje storitve:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– upepelitev umrlega,
– hranjenje umrlega v mrliški vežici,
– druga potrebna dela v skladu z zakonom in tem od-

lokom.
Storitve pogrebne dejavnosti v celoti opravlja za to 

usposobljeni in registrirani izvajalec oziroma izbrani konce-
sionar.

Oddajanje grobov v zakup

7. člen
Prostore za grobove daje v zakup upravljavec z po-

godbo o zakupu v skladu z ureditvenim načrtom. Pogodba 
o zakupu mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu s tem 
odlokom. Urejati mora medsebojna razmerja med upravljav-
cem in zakupnikom. Zakupnik ob sklenitvi pogodbe o zakupu 
oziroma prejemu grobnega prostora plača zakupnino, ki je 
določena s sklepom občinskega sveta.

8. člen
Zakupnik grobnega prostora plačuje letno vzdrževal-

nino za pokopališče, katere višino na predlog upravljavca s 
sklepom določi Občinski svet Občine Sveta Ana. Višina vzdr-
ževalnine se določi na podlagi stroškov upravljanja pokopa-
lišča. Vzdrževalnino zakupnik poravna na podlagi položnice 
upravljavca enkrat letno v roku zapadlosti. Kolikor vzdrže-
valnina ni poravnana tudi kljub dodatnim pisnim opozorilom 
najkasneje do konca leta, lahko upravljavec pogodbo o za-
kupu enostransko prekine in ravna, kot da je grob opuščen 
in ga po preteku mirovalne dobe nameni za nadaljnji zakup. 
Sredstva iz naslova vzdrževalnina so namenjena zlasti ureja-
nju in vzdrževanju skupnih površin na pokopališču, ravnanju 
s komunalnimi odpadki iz pokopališča, pokrivanju stroškov 
vodarine in drugih potrebnih nalog v zvezi z upravljanjem 
pokopališča.

Če zakupnik grobnega prostora spremeni bivališče ali 
se odseli, mora to javiti v roku 14 dni po preselitvi upravljav-
cu pokopališča, da lahko spremeni naslov za nemoteno 
pošiljanje računov za vzdrževalnino pokopališča in ostala 
obvestila.

9. člen
Pogodba med zakupnikom in upravljavcem določa:
– ime in priimek ter naslov osebe zakupnega raz-

merja,
– vrsto in zaporedno številko grobnega polja,
– trajanje zakupnega razmerja,
– možnost podaljšanja zakupnega razmerja,
– način in rok plačila vzdrževalnine pokopališča,


