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Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Dobrna - OSNUTEK 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. št. 

47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/2011) je Občinski svet občine Dobrna na __________seji 

dne __________sprejel naslednji 

ODLOK 

O POKOPALIŠKEM REDU NA OBMOČJU OBČINE DOBRNA 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Z Odlokom o pokopališkem redu se določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju 

Občine Dobrna. 

2. člen 

V tem odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski 

in moški spol. 

3. člen 

(1) Pogrebna dejavnost obsega: 

 zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter 

 prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se izvaja kot tržna 

pogrebna dejavnost. 

(2) Pokopališka dejavnost je v pristojnosti občine ter obsega upravljanje in urejanje pokopališč. 

a) Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in 

investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s 

posegi na območju pokopališča. 

b) Urejanje pokopališč obsega vzdrževanje pokopališč ter pokopališčnih objektov in naprav ter druge 

pokopališke infrastrukture, storitve najema pokopaliških objektov in naprav. 

3)  Pogrebna in pokopališka dejavnost se opravljata z dostojanstvom in spoštovanjem do pokojnika. 

4. člen 

(1) Na območju Občine Dobrna se pogrebne in pokopališke dejavnosti izvajajo na naslednjih 

pokopališčih: 

- Pokopališče Dobrna za območje naselij: Dobrna, del naselja Brdce nad Dobrno, Klanc, Loka 

pri Dobrni, Lokovina, Pristova, Parož, del naselja Strmec nad Dobrno, Vinska Gorica in Zavrh 

nad Dobrno 

in 

- Pokopališče Paški Kozjak za območje dela naselja Strmec nad Dobrno in dela naselja Brdc nad 

Dobrno. 

(3) Obe pokopališči sta opremljeni z mrliško vežico. Uporaba mrliške vežice je predpisana na 

celotnem območju Občine Dobrna.  

(4) Mrliški vežici obratujeta v času od prevoza pokojnika v mrliško vežico do pogrebne slovesnosti 

vsak dan po dogovoru med upravljavcem in med naročnikom.  

5. člen 

(1) Pokopališči na območju Občine Dobrna sta namenjeni pokopavanju umrlih ne glede na njihovo 

veroizpoved, državljanstvo, narodnost ali raso. V primerih, ko se želje pri dogovorih za izvedbo 

pogrebne slovesnosti razlikujejo med verskimi skupnostmi, različnimi organizacijami in društvi, je 

potrebno spoštovati pokojnikove želje oziroma želje svojcev pokojnika. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3221
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(2) Na pokopališčih se praviloma pokopavajo umrli iz okolja, kateremu je pokopališče namenjeno, z 

izjemo oseb, ki so izrazile željo biti pokopane na drugem pokopališču ali če tako želijo njihovi svojci.  

6. člen 

(1) Območje pokopališča mora biti ustrezno zamejeno, z zidom, ograjo ali zimzelenim rastlinjem ter 

praviloma odmaknjeno od drugih objektov. 

(2) Najemnik groba, čigar grob se nahaja ob pokopališkem zidu, je v primeru nastale škode na in ob 

zidu zaradi ravnanja v nasprotju s tem odlokom, dolžan nositi stroške investicijske obnove dela na in 

ob zidu. 

(3) Pokopališče mora biti opremljeno: 

 z mrliško vežico in prostorom za svojce; 

 z vodovodnim priključkom; 

 z električnim priključkom; 

 z dostopno potjo za motorna vozila in s parkiriščem; 

 z opremo za ozvočenje pogrebne slovesnosti ter s prapori in zastavami; 

 z garderobo za vzdrževalce pokopališč; 

 z orodjem in opremo za vzdrževanje javnih površin; 

 s prostorom za shranjevanje orodja in opreme za vzdrževanje javnih površin; 

 s prostorom in posodami za odlaganje najmanj mešanih komunalnih odpadkov, biološko 

razgradljivih odpadkov ter odpadnih nagrobnih sveč; 

 z odvozom vseh komunalnih odpadkov. 

7. člen 

(1) O ustanovitvi novih, razširitvi in opustitvi obstoječih pokopališč, po predhodnem soglasju 

sanitarne inšpekcije, in v skladu s prostorsko dokumentacijo določi pristojen občinski organ.  

(2) Pri opustitvi pokopališča je potrebno pridobiti mnenje Zavoda za varstvo kulturne in naravne 

dediščine. 

(3) Opuščeno pokopališče se sme po 10 letih od zadnjega pokopa uporabiti za ureditev parkov, za 

druge namene pa šele po 30 letih od zadnjega pokopa. Preden se opuščeno pokopališče uporabi za 

druge namene, ga je treba prekopati, posmrtne ostanke pa prenesti v skupno grobišče na pokopališču, 

ki je v uporabi. 

2. POGREBNA DEJAVNOST 

8. člen 

(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska 

gospodarska javna služba in pogrebno dejavnost, ki se izvaja na trgu. 

(2) Zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, obsega 

vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda 

zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do 

hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh. 

(3) Obvezno gospodarsko javno službo iz prvega odstavka tega člena izvaja Režijski obrat Občine 

Dobrna. 

(4) Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne 

stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe. 

9. člen 

(1) Izvajalec javne službe pokopališke dejavnosti pridobiva sredstva iz:  

 najemnin za grobne prostore; 

 najemnin za mrliško vežico ter storitev; 

 proračuna občine in  

 drugih virov.  
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10. člen 

(1) Upravljavec je dolžan: 

 izvajati pogrebno in pokopališko dejavnost; 

 zagotoviti vsem uporabnikom pokopaliških storitev po tem odloku storitve pod enakimi pogoji in v 

enakem obsegu; 

 pri izvajanju storitev upoštevati sprejete predpise, standarde in normative; 

 skrbeti za razvoj dejavnosti in zagotoviti ustrezne podlage pri oblikovanju programov razvoja 

dejavnosti ter pripravljati letne plane upravljanja in vzdrževanja pokopališč; 

 voditi ločeno poslovne knjige in druge knjigovodske listine ter obračune, skladno z Zakonom o 

javnih financah in ostalimi predpisi, ki urejajo finančno poslovanje režijskih obratov; 

 pripraviti letni finančni načrt, v katerem so opredeljeni predvideni prihodki in odhodki ter 

predvidene aktivnosti posameznega proračunskega leta; 

 pripraviti kalkulacijo cen storitev skladno s predpisi in jo posredovati v sprejem pristojnemu 

občinskemu organu ter opravljati storitve po potrjenih cenah; 

 pripraviti pokopališki red, izdelati pokopališki načrt in opremiti pokopališča skladno z zahtevami 

tega odloka; 

 urejati in vzdrževati pokopališče z vsemi objekti in napravami v skladu z načeli dobrega gospodarja 

in v skladu z določiti tega odloka; 

 izvajati pripravo in oddajanje grobnih prostorov v skladu s tem odlokom in o tem voditi posebno 

evidenco z označbo in površino grobnega prostora ter voditi evidenco o sklenjenih najemnih 

pogodbah ter naročnikih grobov; 

 izdajati soglasja v skladu s tem odlokom; 

 enakopravno obravnavati vse izvajalce storitev na pokopališču; 

 zaračunavati storitev oddaje pokopaliških objektov in naprav ter storitev grobarjev izvajalcem 

pogrebnih storitev v skladu s cenikom, ki ga potrdi pristojen občinski organ; 

 zaračunavati višino grobnine najemnikom grobov v skladu s cenikom, ki ga potrdi pristojen 

občinski organ; 

 biti spoštljivega obnašanja do pokojnika, njegovih svojcev in do vseh drugih udeležencev pogrebne 

svečanosti; 

 določati datum in uro ter mesto pokopa v sporazumu z naročnikom oziroma izvajalcem pogreba; 

 opravljati pokope in prekope grobov; 

 minimalno vzdrževati grobove, ki nimajo najemnikov; 

 skrbeti za red in čistočo na pokopališču ter v in ob objektih in njihovi neposredni okolici; 

 skrbeti za odvoz odpadkov in smeti; 

 skrbeti za nadzor in vodenje pogrebne svečanosti; 

 opozarjati najemnike grobov o morebitni zapuščenosti grobov. 

 

(2) Za cerkvene objekte v sklopu pokopališč skrbi cerkvena skupnost sama. 

11. člen 

(1) Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega: 

 prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba; 

 pripravo pokojnika; 

 upepelitev pokojnika; 

 pripravo na izvedbo pogreba. 

 

(2) Izvajalec pogrebne dejavnosti, ki jih uporabniki iščejo prosto na trgu, morajo:  

 biti registrirani za izvajanje dejavnosti po tem odloku, oziroma morajo imeti dovoljenja za 

opravljanje dejavnosti in ostala potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov; 

 zagotavljati izvajanje storitev v skladu z zakonodajo in predpisanimi standardi in normativi; 

 spoštovati pokopališki red.  
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12. člen 

(1) Pristojni organ občine lahko določi pogrebno pristojbino za izvedbo pogreba na posameznem 

pokopališču. 

(2) Pristojbino za izvedbo pogreba zaračuna upravljavec pokopališča izvajalcu pogreba po enotni tarifi 

pristojnega občinskega organa. 

13. člen 

(1) Pogreb obsega:  

 prijavo pokopa; 

 naročilo pogreba;  

 prevoz umrlega; 

 pogrebno svečanost in  

 pokop. 

14. člen 

(2) Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in 

pokop, vključno s pogrebno opremo. 

(3) Pri izvedbi osnovnega pogreba se obvezno uporabljajo standardi in normativi za najmanj: žaro 

oziroma krsto ustreznih dimenzij z oblogo ter spremljajočo opremo za pokojnika, nagrobno obeležje, 

spremstvo v prevozu pokojnika, pripravo grobne jame ustreznih dimenzij z zasutjem, pogrebno 

moštvo ter minimalno pogodbeno slovesnost. 

(4) Plačilo osnovnega pogreba ne sme presegati višine, kot jo določa zakon. Izvajalec pogrebne 

dejavnosti mora zagotavljati minimalni pogreb v skladu s prejšnjim stavkom. 

15. člen 

(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki 

ga je izbral naročnik pogreba, ali občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče oziroma kjer 

je pokojnik umrl. 

(2) Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni 

mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik 

zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi 

pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena. 

(3) K prijavi pokopa je treba priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena 

organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena. 

(2) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec. 

Za najem groba naročnik pogreba in upravljavec skleneta najemno pogodbo. 

16. člen 

(1) Pokop lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu z zakonom in pokopališkim redom. 

(2) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov 

pokojnika v grobni prostor, v skladu z voljo pokojnika oziroma če ta ni znana, v skladu z voljo 

naročnika pogreba in na način, določen s pokopališkim redom. 

(4) Na pokopališčih na območju Občine Dobrne so možne sledeče vrste pokopov:  

 pokop s krsto, kjer se pokojnik položi v krsto in pokoplje v grob; 

 pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob;  

 prekop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča. 

(5) Na pokopališču ali izven pokopališča mora biti zagotovljen prostor za pokop ob morebitnih 

naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah. 
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(6) Ob pokopu umrlega se organizira javna pogrebna svečanost, razen, če ni drugače dogovorjeno. Na 

željo umrlega ali svojcev, se o pogrebu ne obvesti javnosti in se izvede tihi pokop (pogreb v ožjem 

družinskem krogu). Upravljavec v zvezi s tihim pogrebom ne sme dajati nobenih informacij. 

(7) Za umrle za katere se ugotovi, da nimajo svojcev ali drugih, ki bi poskrbeli za pokop, mora za 

pokop poskrbeti in plačati občina. V primeru, če je plačnik pokopa občina, se praviloma izvede 

osnovni pogreb z osnovno pogrebno opremo v posebno grobno polje za tovrstne pokope. Najemnik 

tega groba je občina. Evidenca pokopanih je javna in na pogled pri upravljavcu pokopališča. 

(8) Neidentificirana trupla, najdena na območju Občine Dobrna, se pokopljejo na Pokopališču Dobrna. 

Plačnik storitev je občina. 

17. člen 

(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo. 

(2) Krsta z umrlim se lahko pred upepelitvijo za en dan položi v mrliško vežico. 

18. člen 

 (2) Minimalna pogrebna slovesnost obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma 

upepeljevalnice do mesta pokopa. 

(3) Pogrebna slovesnost se opravi v skladu z voljo pokojnika oziroma željo svojcev ali plačnikom 

pogreba in na način, določen s tem odlokom. 

(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik 

pogreba. 

(5) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti, društev in 

organizacij. 

(6) Izjemoma lahko pogrebno slovesnost organizirajo tudi državni organi v skladu s protokolarnimi 

predpisi, ki morajo biti usklajeni z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost. 

19. člen 

Način in čas pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba 

oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti. 

20. člen 

(1) Pogrebna slovesnost se prične z dvigom pokojnikove krste ali žare z mrliškega odra. Če v začetni 

pogrebni slovesnosti sodelujejo predstavniki verskih skupnosti, govorci, častna enota, godba ali pevski 

zbor, najprej opravi obred predstavnik verske skupnosti, sledijo obredi ostalih udeležencev, kot to po 

dogovoru z naročnikom pogreba oziroma s svojci odloči vodja slovesnosti upravljavca pokopališča. 

(2) Dvig, prenos, oziroma odvoz krste ali žare v pogrebnem sprevodu in položitev krste ali žare v jamo 

opravijo pogrebniki upravljavca. Pogrebniki morajo biti oblečeni v svečane obleke. 

(3) Pogrebno slovesnost, ki se organizira na pokopališču, vodi pooblaščena oseba upravljavca 

pokopališča v skladu s krajevnimi običaji ob predhodnem dogovoru naročnika pogreba oziroma 

pokojnikovih svojcev. 

21. člen 

(1) Pogrebni sprevod se prične z nosilcem državne zastave z žalnim trakom ali s črno zastavo in z 

nosilcem cerkvenega znamenja, če se opravlja verski obred. Sledijo prapori, za njimi so nosilci 

odlikovanj in priznanj, nosilci vencev, godba, pevci, sledijo predstavniki verskih skupnosti, nosilci 

žare oziroma osebje voza s krsto, sledijo svojci ter za njimi vsi ostali udeleženci pogrebne slovesnosti. 

Če se pogrebne svečanosti udeležijo predstavniki enot slovenske vojske, policije, društva (lovci, 

gasilci…), se ti razvrstijo v pogrebni sprevod takoj za zastavonošo državne zastave oziroma tako kot 

določajo njihova pravila. 
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(2) Pogrebni sprevod se odvija od kraja pričetka pogrebne slovesnosti do groba na pokopališču. Na 

željo umrlega ali svojcev se opravi verski obred na krajevno običajen način. 

(3) Po prihodu pogrebnega sprevoda do groba se krsta ali žara s pokojnikom položi v grob. Nato sledi 

verski obred, poslovilni govori, igranje oziroma petje primernih glasbenih vsebin ter častna salva v 

primeru navzočnosti častne enote. Uradni del pred odprtim grobom se zaključi s poslovilnim 

poklonom državne zastave in prapori. 

(5) Udeleženci pogrebne slovesnosti se poslovijo od pokojnika z mimohodom. 

(6) Če pri pogrebni slovesnosti sodeluje strelska enota, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav 

pokojniku, mora biti zagotovljena popolna varnost, za kar je odgovoren vodja enote. 

(7) Izvajalci pogrebne slovesnosti ostanejo pri odprtem grobu do konca pogrebne slovesnosti. 

22. člen 

(1) Najkasneje v roku ene ure po končani slovesnosti je izvajalec pokopa dolžan grob zasuti in ga 

začasno primerno urediti tako, da ne predstavlja nevarnost odtujitve iz groba oziroma poškodovanja 

premoženja ali ljudi. 

(2) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja za prekop posmrtnih ostankov umrlega. 

23. člen 

(1) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti 

po preteku mirovalne dobe. 

(2) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. 

Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti krajša od desetih let, pri čemer je treba upoštevati 

značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče. 

(3) Za pokop z žaro prejšnji odstavek ne velja. 

(4) Vrednostne predmete, ki se najdejo ob prekopu grobov, je upravljavec dolžan zavarovati in 

shraniti. Najdene predmete mora upravljavec izročiti upravičencu oziroma občini. 

24. člen 

(1) Na zahtevo svojcev ali drugih fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo za to upravičen interes, je lahko 

pokojnik izkopan in prenesen na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču pred 

pretekom mirovalne dobe, in sicer po predhodnem soglasju najemnika groba. Izkopani posmrtni 

ostanki pokojnika se pred ponovnim pokopom lahko upepelijo. 

(2) Prekop posmrtnih ostankov je dovoljen samo v navzočnosti pooblaščene osebe. Osebe, ki delajo 

pri prekopu posmrtnih ostankov, morajo čez zaščitno obleko nositi gumijasti predpasnik, dolge 

gumijaste rokavice in gumijaste škornje. Obleka in obutev se ne smeta uporabljati v druge namene. 

(3) Prekop pokojnika izvede grobar, brez škode in poškodovanja sosednjih grobov in nagrobnih 

spomenikov. 

(4) Določbe tega člena, razen drugega odstavka, se smiselno uporabljajo tudi za prekop žar. 

25. člen 

(1) Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prekop posmrtnih ostankov ter po 

dogovoru z naročilom pogreba lahko tudi prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in 

posušenega cvetja na odlagališče. 

3. POKOPALIŠKA DEJAVNOST IN UREJANJE POKOPALIŠČ 

26. člen 

(1) Upravljanje pokopališč obsega:  

 zagotavljanje urejenosti pokopališča,  

 izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja,  
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 oddajo grobov v najem,  

 vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč. 

27. člen 

(1) Na pokopališčih v Občini Dobrna so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope: 

a) Enojni grobovi, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. 

Globina groba znaša 1,80 m in se lahko poglablja. Širina groba znaša 1,20 m, dolžina pa 2,40 m (s 

stezo širine 60 cm). 

b) Dvojni grobovi (družinski grobovi). V dvojne grobove se lahko poleg krst pokopavajo žare. 

Globina groba znaša 1,80 m in se lahko poglablja. Širina groba znaša 2,40 m, dolžina pa 2,40 m (s 

stezo širine 60 cm). 

c) Grobnice, katerih nova gradnja ni dovoljena. 

d) V žarne grobove se pokopavajo le žare. Globina žarnega groba je 0,70 m in se lahko poglablja, 

širina 1m, dolžina 1,2m. V en žarni grob je lahko spravljenih več žar. 

e) Grobišča, kostnice in skupna grobišča so prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih in 

drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča. 

(2) Za obstoječe grobove se uporabljajo obstoječe oblike in velikosti. Vsi novi grobovi morajo biti 

izvedeni v enotnih velikostih grobov oziroma v enotni velikosti nagrobne plošče. Spomeniki, nagrobni 

okvirji in druga znamenja ne smejo segati preko grobnega prostora. Višina spomenikov in 

nagrobnikov na enojnem in dvojnem grobu lahko sega le do višine 0,80 m, na žarnem grobu največ do 

0,70 m, širina groba mora biti primerna velikosti grobnega prostora. 

(3) Spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja ne smejo segati preko grobnega prostora. 

Postavljanje nagrobnikov in sajenje okrasnega grmičevja mora biti v skladu z načrtom ureditve 

pokopališča in predhodnim soglasjem upravljavca pokopališča. 

(4) Na starih delih pokopališč se morajo grobovi prilagoditi obstoječemu stanju, v soglasju z 

upravljavcem pokopališča. 

28. člen 

(1) Upravljavec pokopališča vodi evidenco o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču, 

trajno evidenco grobov – kataster in evidenco najemnikov grobov. 

(2) Upravljavec pokopališča za vsako pokopališče izdela pokopališki kataster in načrt pokopališča, z 

vrstami grobov ter sproti dopolnjuje evidenco grobov in najemnikov grobov. Kataster, načrt 

pokopališča in ostale evidence, ki jih je upravljavec dolžan voditi so last Občine Dobrna. 

29. člen 

(1) Grob odda v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe, ki je sklenjena v pisni 

obliki in v skladu z zakonom in tem odlokom. 

(2) Z najemno pogodbo se določi: 

- osebe najemnega razmerja, 

 trajanje najema oziroma uporabe groba, 

 polje, vrsto, zaporedno številko in velikost groba, 

 višina in način plačevanja grobnine, 

 obveznost najemnika glede urejanja grob-a/-ov in 

 ukrepe v primeru neizvajanja obveznosti iz pogodbe. 

30.  člen 

(1) Najemnik groba je lahko ena pravna ali fizična oseba. 

(2) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec 

pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo. 
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(3) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem 

sklene druga fizična ali pravna oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju naročnika z 

upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s 

prejšnjim odstavkom. 

(4) Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kateri izmed njih bo 

prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki bo poravnal stroške 

pogreba umrlega najemnika. 

(5) Določila prejšnjega odstavka se smiselno uporabijo tudi, če je imel najemnik groba, ki je umrl, v 

najemu več grobov. 

(6) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, ob pisnem soglasju 

dosedanjega najemnika grba, s sklenitvijo aneksa k najemni pogodbi.  

(8) Če najemnik groba spremeni bivališče ali se odseli, mora to javiti v roku 14 dni po preselitvi 

upravljavcu, da lahko spremeni naslov najemnika groba za nemoteno pošiljanje računov za najemnino 

groba in ostala obvestila, v nasprotnem primeru lahko upravljavec sam pridobi podatke o bivališču 

najemnika od uradnih institucij. 

(9) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred potekom mirovalne dobe, mora plačati 

grobnino do konca poteka mirovalne dobe. 

31. člen 

(1) Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino. 

(2) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno 

vrsto groba.  

32. člen 

(1) Stroški, ki oblikujejo ceno grobnine in najemnine za uporabo mrliške vežice obsegajo predvsem:  

 strošek električne energije,  

 strošek odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov,  

 strošek porabe vode,  

 strošek zavarovalnih premij,  

 stroške tekočega vzdrževanja pokopališč, mrliške vežice in ostalih komunalnih objektov in naprav,  

 stroške investicijskega vzdrževanja pokopališč, mrliške vežice in ostalih komunalnih objektov in 

naprav,  

 strošek storitev,  

 strošek dela,  

 amortizacijo,  

 druge stroške vezane na zagotavljanje nemotenega delovanja pokopališč, mrliške vežice in ostalih 

komunalnih objektov in naprav. 

(2) Ceno najemnine za uporabo mrliške vežice s sklepom določi pristojni občinski organ. 

33. člen 

(1) Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča, s sklepom določi pristojni občinski organ. 

Najemnina za grob se plačuje letno na kvadratni meter površine grobnega prostora.  Posebej se določi 

cena za žarni grob. 

Ceno za kvadratni meter površine groba na pokopališču Dobrna in pokopališču Paški Kozjak potrjuje, 

na predlog upravljavca pokopališča, pristojen organ občine. Zbrana sredstva so namenska in se lahko 

uporabijo le za urejanje in vzdrževanje pokopališč. 

(2) Grobnina se lahko plača za obdobje, daljše od enega leta, a največ za deset let. 

(3) Ob prvem najemu novega groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja. 
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(4) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred pretekom mirovalne dobe, mora plačati 

grobnino do konca poteka mirovalne dobe. 

(5) Vojna grobišča so oproščena plačila grobnine. 

34. člen 

Najemnik grobov je dolžan: 

 skleniti najemno pogodbo, 

 spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe, 

 redno plačevati najemnino za grob/-ove, 

 vzdrževati grob/-ove, 

 urejati grob/-ove v skladu z načrtom pokopališča in soglasij upravljavca, 

 obvestiti upravljavca o spremembi naslova bivališča, 

 prenesti najemno razmerje na grobu na drugo osebo brezplačno, 

 spoštovati pokopališki red. 

35.  člen 

Najemna pogodba se lahko prekine: 

 če najemnik grobnine po predhodnem opominu ne poravna več kot tri leta, 

 če najemnik, kljub posebnemu opominu, ne vzdržuje groba v skladu s tem odlokom, pogodbo in   

pokopališkim redom, 

 ob izjavi najemnika groba, da se odpoveduje grobnemu prostoru in razveljavlja najemno pogodbo 

za grob, 

 ob opustitvi pokopališča, 

 kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča in 

 s potekom najemne pogodbe. 

36. člen 

(1) Po prekinitvi najema groba se šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe, nato se prekoplje 

in odda v najem drugemu. 

(2) Najemnik groba mora ob prekinitvi najema v 30 dneh na lastne stroške odstraniti nagrobnik, sicer 

to na njegove stroške stori upravljavec pokopališča. 

(3) Upravljavec je dolžan spomenik in drugo opremo z groba hraniti v skladiščnih prostorih najmanj 

šest mesecev po prenehanju najemne pogodbe. 

(4) V času od odstranitve nagrobnika do preteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora 

drugemu najemniku, skrbi za minimalno vzdrževanje groba upravljavec pokopališča. V tem primeru 

sredstva za vzdrževanje zagotavlja upravljavec. 

37. člen 

Šteje se, da ima upravljavec sklenjeno veljavno najemno pogodbo z najemnikom, če je bila najemna 

pogodba sklenjena z Občino Dobrna, novi upravljavec in izvajalec javne službe pa je določen na 

podlagi tega odloka. 

 

4. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU 

38. člen 

(1) Območje pokopališča je javni prostor, kjer se zagotavljata javni red in mir in kjer se smiselno 

uporabljajo določbe o javnem redu in miru na javnem mestu. 

(2) Na območju pokopališča morajo najemniki grobov in obiskovalci skrbeti za red, mir in spoštljivo 

vedenje. 

(3) Območje pokopališča se lahko uporablja le za izvajanje pogrebnih in pokopaliških dejavnosti ter za 

obiskovanje pokopališča zaradi poklona spomina pokojnim oziroma zaradi vzdrževanja groba. 
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(4) Območje pokopališča ni varovano, prav tako niso varovane pogrebne slovesnosti. Varovanje 

pogrebne slovesnosti oziroma premičnega premoženja groba lahko zagotovijo naročniki pogrebne 

slovesnosti oziroma najemniki groba, o čemer morajo obvestiti vodjo pogrebne slovesnosti oziroma 

upravljavca pokopališča. 

(5) Območje pokopališča je lahko video nadzorovano, skladno z veljavno zakonodajo. 

(6) Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki jo na pokopališču, grobovih in drugih objektih pokopališča 

povzročijo tretje osebe. 

39. člen 

(1) Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi. 

(2) Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča, kot celote, se smatra, 

da je zapuščen. Upravljavec je dolžan v tem primeru najemnika opozoriti ter določiti rok za ureditev 

groba, ki ne more biti daljši od dveh mesecev. V primeru, da najemnik groba v danem roku ne uredi 

groba, sme grob urediti upravljavec pokopališča na stroške najemnika groba. 

40.  člen 

Na območju pokopališča je prepovedano: 

 nedostojno vedenje, vpitje, glasno smejanje, razgrajanje, 

 zadrževanje z namenom druženja ali drugo ravnanje v nasprotju s pieteto; 

 hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove, 

 odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega območja, 

 druge vrste onesnaženja pokopališkega prostora in objektov v območju pokopališča, 

 poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in drugih naprav in predmetov v območju 

pokopališča, 

 sajenje dreves brez soglasja upravljavca, 

 postavljati, popravljati in odstranjevati spomenike in druga nagrobna obeležja brez soglasja 

upravljavca, 

 voditi živali po pokopališču in v mrliško vežico, 

 vožnja s kolesom ali motornim vozilom ter njihovo shranjevanje na pokopališču, 

 odtujevanje predmetov s tujih grobov, mrliške vežice in drugih objektov na pokopališču, 

 v  času pogrebne svečanosti v neposredni bližini območja pokopališča izvajati dejavnosti, ki motijo 

potek pogrebnih svečanosti. 

41.  člen 

(1) Upravljavec sme izjemoma, v upravičenih primerih, dovoliti uporabo prevoznega sredstva po 

utrjenih poteh pokopališča izvajalcem rednega vzdrževanja, izvajalcem obnovitvenih in kamnoseških 

del zaradi izvajanja del za najemnika groba. 

42.  člen 

(1) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih 

nagrobnih obeležij na območju pokopališč. Upravljavec pokopališča mora izdati soglasje v skladu z 

zakonodajo. 

(2) Če najemnik groba posega v prostor na pokopališču brez oziroma v nasprotju s soglasjem 

upravljavca, mora nepravilnosti odpraviti v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila. V primeru, da 

najemnik groba nepravilnosti v tem času ne odpravi, opravi to upravljavec na stroške najemnika groba. 

43. člen 

(1) Najemnik groba mora pred ureditvijo groba vložiti pri upravljavcu pokopališča prijavo s 

predlogom za ureditev groba. Predlog mora biti v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča. 

(2) Če upravljavec ugotovi, da grob ni urejen v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča, o tem pisno 

obvesti najemnika in mu določi rok za primerno ureditev groba. Če najemnik groba v določenem roku 
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ne uredi v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča, ga uredi upravljavec na stroške najemnika 

groba. 

44. člen 

Objekti, ki so kulturna dediščina ali kulturni spomenik, se urejajo v skladu s predpisi s področja 

varstva kulturne dediščine. 

45. člen 

(1) Na pokopališču se zagotavlja enakopravna obravnava kamnosekov, vrtnarjev in drugih izvajalcev 

storitev na pokopališču. 

(2) Zidarska, kamnoseška, kovino strugarska in druga dela, ki so namenjena urejanju pokopališč in s 

tem povezanimi prevozi, se lahko opravljajo le po predhodni pisni seznanitvi upravljavca pokopališča. 

46. člen 

(1) Zasajanje visoko rastočega drevja je dovoljeno le s soglasjem upravljavca pokopališča in to na 

prostorih, ki so določeni v pokopališkem načrtu. 

(2) Okrasno grmičevje je lahko visoko največ 2 metra in ne sme biti prosto rastoče, temveč 

oblikovano. 

(3) Dovoljena je zasaditev nizkega grmičevja, trajnic in drugih okrasnih rastlin, ki pa ne smejo ovirati 

dostopa do drugih grobov. 

5. NADZOR 

47.  člen 

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo, 

ki je tudi prekrškovni organ po tem odloku.  

(2) Pristojni organi občinske uprave ter druge pooblaščene osebe imajo pravico kadarkoli vpogledati v 

evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri tem pa so dolžni spoštovati varstvo osebnih 

podatkov. 

6. KAZENSKE DOLOČBE 

48. člen 

(1) Z globo 2.000 evrov se za ravnanja, ki so v nasprotju s tem odlokom kaznuje pravna oseba, 

samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, njihovo 

odgovorno osebo pa z globo od 200 do 400 evrov. 

(2) Z globo 500 evrov se za ravnanja, ki so v nasprotju s tem odlokom, kaznuje odgovorno osebo 

upravljavca pokopališča. 

(3) Z globo 300 evrov se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju tega odloka. 

7. PREHODNE DOLOČBE 

49.  člen 

Obstoječi spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja, ki so postavljena do uveljavitve tega odloka 

lahko ostanejo na obstoječem mestu, v obstoječih dimenzijah in oblikah. 

50.  člen 

(1) Upravljavec mora v roku enega leta od uveljavitve tega odloka skleniti najemne pogodbe za 

grobove, ki jih uporabniki uporabljajo brez pogodbe. 

(2) Po prejemu poziva s strani upravljavca je najemnik dolžan skleniti najemno pogodbo v roku enega 

meseca, v nasprotnem primeru mu pravica do sklenitve najemnega razmerja preneha. 

51.  člen 
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(1) Upravljavec pokopališča je dolžan prevzeti vsa dela v zvezi z opravljanjem pokopališke in 

pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč z upravljanjem v roku do 30 dni po objavi tega odloka 

oziroma takoj po podpisu pogodbe o upravljanju in izvajanju pokopališke ter pogrebne dejavnosti na 

območju Občine Dobrna. 

(2) Upravljavec je dolžan v roku šestih mesecev v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja predložiti pristojnemu organu 

občine v sprejem cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke 

infrastrukture. Cenik se vsako leto uskladi z rastjo stroškov življenjskih potrebščin. Do sprejema 

cenika velja predloženi cenik pogodbenega izvajalca. 

52. člen 

Z dnem uporabe tega odloka, preneha veljati in uporabljati Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu 

na območju Občine Dobrna (Ur.l. RS, št. 1/01). 

53.  člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS in se začne uporabljati s 1. 1. 2018. 
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