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                 OBČINA LENART    
Trg osvoboditve 7, 2230 LENART V SLOV. GOR.
              Telefon: 02/729 13 10, fax: 02/720-73-52

Številka: 081-1/2016

Datum:   15.3.2016

PRAVILNIK O PROTOKOLARNIH POSTOPKIH OBČINE
LENART OB SMRTI FUNKCIONARJEV, BIVŠIH

FUNKCIONARJEV, ČASTNIH OBČANOV,  USLUŽBENCEV
IN UPOKOJENIH DELAVCEV

PREDLAGATELJ: Župan Občine Lenart

GRADIVO PRIPRAVILA : Občinska uprava Občine Lenart

NOSILEC: Darja Ornik

Na podlagi 29.  čl.  Zakona o lokalni samoupravi  (Ur.  list  RS, št.  94/2007-UPB2,  27/2008
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18,  76/2008,  100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9,  79/2009,
14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19,  51/2010,  84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10,  40/2012-ZUJF,
14/15 – ZUUJFO) in   16.  člena  Statuta  Občine  Lenart  (MUV, št.  14/2010 in 8/2011,)  je
Občinski svet Občine Lenart na 9. redni seji  dne_______   sprejel Pravilnik o protokolarnih
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postopkih  Občine  Lenart  ob  smrti  funkcionarjev,  bivših  funkcionarjev,  častnih  občanov,
uslužbencev in upokojenih delavcev, kot je predložen.

Na podlagi 29.  čl.  Zakona o lokalni samoupravi  (Ur.  list  RS, št.  94/2007-UPB2,  27/2008
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18,  76/2008,  100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9,  79/2009,
14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19,  51/2010,  84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10,  40/2012-ZUJF,
14/15 – ZUUJFO) in   16.  člena  Statuta  Občine  Lenart  (MUV, št.  14/2010 in 8/2011,)  je
Občinski svet Občine Lenart na 9. redni seji  dne_______   sprejel

PRAVILNIK O PROTOKOLARNIH POSTOPKIH OBČINE LENART OB SMRTI
FUNKCIONARJEV, BIVŠIH FUNKCIONARJEV, ČASTNIH OBČANOV,

USLUŽBENCEV IN UPOKOJENIH DELAVCEV

1. člen

S tem Pravilnikom se določijo protokolarni postopki Občine Lenart ob smrti funkcionarjev, 
bivših funkcionarjev, častnih občanov, uslužbencev in upokojenih delavcev Občine Lenart.

2. člen

V tem aktu uporabljeni  in zapisani izrazi  v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot 
nevtralni za ženski in moški spol.

3. člen

Opredelitev izrazov

Aktivni funkcionarji: župan, podžupan(i), člani občinskega sveta, predsednik sveta krajevne
skupnosti.

Bivši funkcionarji:bivši župan, bivši podžupan, bivši član občinskega sveta, bivši predsednik 
sveta krajevne skupnosti

4. člen

V primeru  smrti župana, podžupana, člana občinskega sveta,  častnega občana,  predsednika 
sveta krajevne skupnosti ali uslužbenca se ob soglasju svojcev pokojnika izkaže spoštovanje:

- z osmrtnico v dnevnem časopisu,
- s pisnim sožaljem svojcem,
- s cvetjem (vencem) na pogrebu,
- z žalno knjigo v avli občine,
- z minuto molka na prvi naslednji seji občinskega sveta,
- z izobešanjem žalne zastave na občinski stavbi,
- z govorom  v slovo na pogrebu, ki ga opravi župan, podžupan ali član občinskega 

sveta v soglasju s svojci,
- z udeležbo na pogrebni slovesnosti.

5. člen
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V primeru smrti bivšega župana, podžupana, člana občinskega sveta, predsednika sveta 
krajevne skupnosti, ali upokojenega delavca se ob soglasju svojcev izkaže spoštovanje:

- z osmrtnico v dnevnem časopisu,
- s pisnim sožaljem svojcem,
- s cvetjem na pogrebu,
- z izobešanjem žalne zastave na občinski stavbi,
- z udeležbo na pogrebni slovesnosti.

6. člen

Ob smrti ožjih sorodnikov (starši, mož, žena,  partner, brat, sestra, otroci, posvojenci) župana,
podžupana, člana občinskega sveta,  častnega občana,   predsednika sveta krajevne skupnosti
ali uslužbenca,  se ob soglasju svojcev pokojnika izkaže spoštovanje:

- s pisnim sožaljem svojcem,
- s cvetjem na pogrebu,
- z udeležbo na pogrebni slovesnosti.

7. člen

Sredstva za izvedbo protokolarnih postopkov po določbah tega Pravilnika se zagotovijo v 
proračunu Občine Lenart.

8. člen

Za  izvedbo  protokolarnih  postopkov  po  določbah  tega  Pravilnika  je  zadolžen  delavec
občinske uprave, ki ga določi direktor občinske uprave.

9. člen

Ta Pravilnik začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu.

Št.: 081-1/2016

Datum:

mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.
  župan Občine Lenart



OBRAZLOŽITEV

Občina Lenart doslej ni imela  Pravilnika, ki  bi določal protokolarne postopke, s katerimi
izkažemo  spoštovanje  ob  smrti  aktivnih  in  bivših  funkcionarjev,  uslužbencev,  častnih
občanov, upokojenih delavcev in ožjih sorodnikov le- teh.  Ker protokolarni postopki doslej
niso bili določeni, je prihajalo do nejasnosti, različnih tolmačenj v izkazovanju spoštovanja in
odnosa do svojcev pokojnikov.

S sprejetjem tega Pravilnika bodo določeni in poenoteni protokolarni postopki Občine Lenart
ob  smrti  aktivnih   in  bivših  funkcionarjev,  častnih  občanov,  uslužbencev  in  upokojenih
delavcev.


