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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), Občina Škofja Loka
v postopku izvrševanja določb Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (ZPPDej) (Uradni
list RS, št. 62/16), objavlja osnutek
ODLOK–a
o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Škofja Loka

Podatki o predpisu:

ZADEVA:

POSTOPEK JAVNE OBJAVE OSNUTKA PRAVNEGA AKTA NA
SPLETNI STRANI OBČINE ŠKOFJA LOKA – SODELOVANJE
JAVNOSTI

PRIPRAVIL:

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

NASLOV:

ODLOK O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI V
OBČINI ŠKOFJA LOKA
- osnutek odloka, redni postopek

ČAS JAVNE OBJAVE:

od 26. junija 2017 do 18. avgusta 2017

I.

UVOD

a) Pravni temelji:






Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (ZPPDej), Uradni list RS, št. 62/16
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB2, 27/08 - odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 76/2016 – odl. US
Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS), Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11 - ORZGJS40
Statut Občine Škofja Loka (UPB-2), Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16 in 35/16
Poslovnik Občinskega sveta Občine Škofja Loka (UPB), Uradni list RS, št. 5/14.

b) Razlogi za sprejem odloka:
Državni zbor Republike Slovenije je na dne 20. 9. 2016, na ponovnem odločanju, sprejel
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), v nadaljevanju: Zakon. Zakon je bil
dne 30. 9. 2016 objavljen v Uradnem listu RS, št. 62/16 in je pričel veljati petnajsti dan po
objavi, to je 15. 10. 2016 1).
Zakon je v celoti nadomestil Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč (ZPPDUP), saj v Prehodnih določbah, v 60. členu določa, da z dnem uveljavitve
Zakona le-ta preneha veljati 2).
V 61. členu Zakon odloči o veljavi občinskih predpisov: »Občinski predpisi, izdani na podlagi
zakona iz prvega odstavka prejšnjega člena, prenehajo veljati, se pa uporabljajo do sprejetja
novih občinskih predpisov po tem zakonu, ki morajo biti izdani najpozneje v enem letu od
uveljavitve tega zakona.«.
V nadaljevanju členov Prehodnih in končnih določb Zakon nalaga Vladi RS, pristojnim
ministrstvom, Gospodarski zbornici Slovenije in Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije opravila
in roke za sprejem podzakonskih predpisov, v 63. členu pa tudi obveznost občinam.
Zakon glede zagotavljanja obvezne občinske gospodarske javne službe tako določa: »(1)
Občine zagotovijo izvajanje 24-urne dežurne službe in pokopališko dejavnost v skladu s tem
zakonom najpozneje v enem letu od uveljavitve tega zakona. Ne glede na prejšnji stavek
občina, ki ni lastnik pokopališča ali nima urejene razpolagalne pravice, za upravljanje
pokopališča uporablja določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zagotovi
izvajanje pokopališke dejavnosti v skladu s 27. členom tega zakona najpozneje v desetih
letih od uveljavitve tega zakona.«,
glede veljavnosti pogodb pa:
»(2) Koncesijske pogodbe za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti, sklenjene pred
uveljavitvijo tega zakona, se uskladijo s tem zakonom v enem letu od njegove uveljavitve.«,
in glede novih odlokov:
»(3) Občine sprejmejo odloke po tem zakonu najpozneje v enem letu od uveljavitve
tega zakona.«.
Občina Škofja Loka, Občinski svet, torej z obravnavo osnutka tega Odloka in poznejšim
sprejetjem ter uveljavitvijo Odloka izpolnjuje zakonsko odredbo, po kateri mora občina v letu
od uveljavitve Zakona, to je najkasneje do 15. 10. 2017, urediti izvajanje pogrebne in
pokopališke dejavnosti na območju občine in določiti način izvajanja obvezne gospodarske
javne službe.
1

64. člen, (veljavnost zakona), Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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60. člen, (prenehanje veljavnost določb zakonov), Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89,
Uradni list SRS, št. 34/84, SFRJ, št. 83/89, SRS, št. 5/90, RS, št. 26/90, 10/91, 17/91-I – ZUDE, 13/93, 66/93, 66/2000
– odl. US, 61/02 – odl. US, 110/02 – ZGO-1 in 2/04).
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c) Ocena stanja:
Kot zgoraj omenjeno, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti nadomešča Zakon o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč iz leta 1984, ki, kljub nekaterim
spremembam oziroma nadomestitvam določb z zakoni z drugih pravnih področij, do leta
2016 ni bil bistveno spremenjen. Na podlagi tega zakona je tudi za pokopališča na območju
Občine Škofja Loka veljalo nekaj pravnih aktov (Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih
svečanostih iz leta 1991 in pravilniki upravljavcev pokopališč - primeroma: Pravilnik o redu in
poslovanju na pokopališču Lipica-Škofja Loka iz leta 1991 in Pravilnik o pokopališkem redu
na pokopališču Stara Loka iz leta 1993. Leta 1994 je bila na podlagi tega zakona izdana tudi
Odločba Sekretariata za prostor in okolje Občine Škofja Loka o upravljanju Mestnega
pokopališča Škofja Loka. Z novim predpisom se tudi na področju pogrebne in pokopališke
dejavnosti uveljavi pravni red Republike Slovenije, saj namesto »komunalne dejavnosti
posebnega družbenega pomena« stopa obvezna (občinska) gospodarska javna služba.
Skladno z zakonom, ki določa gospodarske javne službe, je Zakon kot obvezno občinsko
3)
gospodarsko javno službo določil »24-urno dežurno službo« . Temelj opredelitve
»občinska« je v Zakonu o lokalni samoupravi, ki v 21. členu določa, da je urejanje,
upravljanje in skrb za lokalne javne službe ter posebno organiziranje opravljanja pokopališke
in pogrebne dejavnosti zadeva lokalnega pomena, ki jo samostojno zagotavlja občina. Taka
je tudi usmeritev Sveta Evrope, predvsem sprejeta priporočila in vodniki za uveljavitev načel
lokalne samouprave, ki so jih države članice zapisale v Evropski listini lokalne samouprave.
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč se lahko opravljata v eni izmed
oblik, ki so predpisane v 6. členu ZGJS, in sicer v režijskem obratu, javnem gospodarskem
zavodu, javnem podjetju ali z dajanjem koncesij.
Po Zakonu o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin iz leta 2007, ki je na sistemski
ravni celovito uredil upravljanje stvarnega premoženja občin, med »občinsko premoženje«
sodijo tudi pokopališča, pokopališki objekti in naprave ter druga pokopališka infrastruktura.
Na območju Občine Škofja Loka je Občina Škofja Loka lastnik zemljišč in objektov na
Centralnem pokopališču Lipica. Za ostala pokopališča bo treba z lastniki za zemljišča skleniti
najemne pogodbe, za objekte (mrliške vežice) pa pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice. Do
seda tudi upravljanje pokopališč ni (bilo) urejeno celovito in enovito, pač pa je sledilo stihiji in
krajevnim običajem primerno in se kot tako ohranilo.
Že v zakonodajnem postopku (Državni zbor) in ob uveljavitvi Zakona, so bila o ustreznosti
zakonskih rešitev mnenja deljena, določbam in rešitvam pa so nasprotovale nekatere
interesne skupine. Državni svet je na Zakon izglasoval odložilni veto, zato je bilo v Državnem
zboru opravljeno ponovno glasovanje. Tudi v ponovnem glasovanju je imel zakon zadostno
podporo. Državni svet je nato na pobudo več skupin tudi vložil pobudo za ustavno presojo
več določil Zakona. Ob tem so se pojavili še drugi pobudniki, tako da so do oddaje tega
gradiva na Ustavnem sodišču RS tri pobude za oceno ustavnosti Zakona ali posameznih
določb ali členov. Ustavno sodišče odločitve še ni sprejelo. Zakon zato velja, kot je bil sprejet
in uveljavljen in ga je treba kot takega spoštovati in izvajati.
Odlok, kot je predložen v javno obravnavo strokovni in ostali zainteresirani javnosti, bo tudi
za območje Občine Škofja Loka odpravil zastarelo zakonodajo in uvedel pravni red
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ZGJS, 3. člen, (vrste gospodarskih javnih služb), (1) Gospodarske javne službe so republiške ali lokalne in so lahko
obvezne ali izbirne. Obvezna gospodarska javna služba se določi z zakonom. (2) Način opravljanja republiške
gospodarske javne službe predpiše Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) z uredbo, lokalna
skupnost pa z odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih
oskrbovalnih sistemov. (3) Tehnični, oskrbovalni, stroškovni, organizacijski in drugi standardi ter normativi za
opravljanje gospodarskih javnih služb se urejajo s predpisi pristojnih ministrov.
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Republike Slovenije tudi na naše območje. Zakonodajalec je v obrazložitvi zakona zapisal,
da je pri oblikovanju določb Zakona poskušal upoštevati evropske smernice. Torej temu sledi
tudi ta odlok, saj je pripravljen v skladu z določbami zakona. Vlada Republike Slovenije je
namreč sprejela izhodišče, da bo pokopališka dejavnost tudi v prihodnje občinska javna
služba, pogrebna dejavnost pa bo gospodarska dejavnost, razen zagotavljanja 24-urne
dežurne službe za prevzem in prevoz pokojnika, ki je obvezna občinska gospodarska javna
služba. Zakon je upravljanje pokopališč uredil skladno z določili Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, zato mora temu slediti tudi odlok.
Tako ravnanje se v prihodnje pričakuje od uporabnikov javnih storitev, od lokalne skupnosti
in od vodstva občine.
Ob tem je treba še povedati, da področje v okviru EU ni predmet posebnega urejanja, saj na
ravni EU ni zavezujočih predpisov, ki bi državam članicam nalagali zahteve za ureditev
področja, ki ga obravnava Zakon in osnutek tega odloka. Prav tako je zaradi posebnosti
pogrebne dejavnosti zelo težko primerjati zakonodajo držav članic. Vsaka država članica
ureja to dejavnost v skladu s svojo tradicijo in krajevnimi običaji. Z Zakonom je izvedena
uskladitev z Direktivo o storitvah na notranjem trgu (št. 2006/123/ES z dne 12. 12. 2006), ki
ureja pogoje za opravljanje storitev ponudnikov držav članic Evropske unije in Evropskega
gospodarskega prostora.
Z osnutkom tega odloka se za območje Občine Škofja Loka predlaga sistemska ureditev ter
celovit in enovit pristop opravljanja pogrebne in pokopališke dejavnosti. Hkrati odlok
izpolnjuje (usklajuje) določbe Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, posledično tudi
Direktivo o storitvah na notranjem trgu. Zato izvajalci pogrebne dejavnosti, ki nimajo sedeža
v državah pogodbenicah, lahko opravljajo pogrebno dejavnost v Republiki Sloveniji in na
območju Občine Škofja Loka, če izpolnjujejo pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti v
državi sedeža in če je izpolnjen pogoj materialne vzajemnosti. Zakon v skladu z evropskimi
smernicami odpira trg pogrebnih dejavnosti. Za pogoje razpisa za izvajalca storitev bo
pomemben podatek, da je v Republiki Sloveniji lahko izvajalec pogrebne dejavnosti tudi
pravna ali fizična oseba iz države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega
prostora in Švicarske konfederacije, ki v državi sedeža izpolnjuje pogoje za opravljanje
pogrebne dejavnosti. Tako potrebo (zahtevo) po sistemski ureditvi je ob zaključku revizije
področja poudarilo tudi Računsko sodišče Republike Slovenije.
d) Cilji in načela odloka: 4)
Ključni cilji nove ureditev pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju Občine Škofja Loka
sledijo ciljem Zakona:
-

-
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slediti določbam Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) in izpolniti
določbe, s katerimi občinam v določenem roku nalaga ureditev stanja in sprejeti nove
predpise;
celovito prenoviti ureditev pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju Občine Škofja
Loka;
ohraniti / vzpostaviti »24-urno dežurno službo« kot občinsko obvezno gospodarsko javno
službo;
urediti pokopališko dejavnost kot občinsko javno službo;
prepustiti druge pogrebne dejavnosti trgu in tako slediti Zakonu ter upoštevati Direktivo o
storitvah na notranjem trgu;
skladno s predpisi zagotoviti enovito in celovito izvajanje pogrebne in pokopališke
dejavnosti v Občini Škofja Loka.

Delno povzeto tudi po obrazložitvi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, VG_ZPPD21.3.16;
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Ključna načela, ki jih preko implementacije Zakona prenašamo in upoštevamo z odlokom:
-

zagotavljanje pietete;
varovanje zdravja ter upoštevanje zdravstvenih in sanitarno-higienskih predpisov;
prosta izbira mesta pokopa (pokopališča);
prosta izbira izvajalca pogrebnih storitev;
enakopravna obravnava izvajalcev pogrebnih storitev;
prost pretok storitev;
omogočanje učinkovitega nadzora.
e) Ocena finančnih in drugih posledic:

Uveljavitev tega odloka nima neposrednih finančnih posledic. Dejansko je posledice za
(javne) občinske finance prinesla že sama uveljavitev Zakona o pogrebni in pokopališki
dejavnosti. Le Zakon namreč določa pristojnosti, obveznosti in s tem obremenitve lokalne
samouprave – občin. Zakon in s tem posledično odlok povečuje obveznosti iz občinskega
proračuna. V prvi fazi bo moral nove sistemske pristojnosti in finančne obveznosti kot
neposredni proračunski uporabnik prevzeti oddelek Občinske uprave. Občina bo morala po
zakonu zagotoviti upravljanje in urejanje pokopališč in zagotoviti pogoje za opravljanje
obvezne občinske gospodarske javne službe. To pomeni, da bo moral proračun občine
zagotavljati sredstva za upravljanje pokopališč, za vzdrževanje objektov in izvajanje javne
službe. Od uredbe Vlade RS o metodologiji za oblikovanje cen gospodarske javne službe
(tudi od osnovnih standardov in normativov za osnovni pogreb) ter sklepa/ov Občinskega
sveta o uveljavitvi cen za izvajanje javne službe ter ostalih storitev in pristojbin po odloku, bo
odvisno, kakšen delež celotnih stroškov za izvajanje storitev bodo plačevali uporabniki
storitev in kakšen delež bodo prevzele morebitne subvencije. V naslednjih letih je pričakovati
povečanje izdatkov iz občinskega proračuna za neposredno ureditev urejanja pokopališč,
predvsem za dokup potrebnih zemljišč za določena pokopališča in gradnjo mrliških vežic,
najmanj pa investicijsko vzdrževanje objektov, potrebnih za izvajanje in delovanje javnih
služb.
Sama ocena finančnih posledic po določbah Zakona o javnih financah5) bo izdelana v
postopku oblikovanja odloka o načinu izvajanja javne službe – to je koncesijskega akta, kot
je predviden v 4. členu predlaganega besedila odloka.
II.

BESEDILO ČLENOV

V nadaljevanju je akt predstavljen v obliki, kot je običajno pripravljeno besedilo splošnega
pravnega akta za obravnavo na seji Občinskega sveta občine Škofja Loka. Za prvo
obravnavo osnutka tega odloka bo, tudi na podlagi te javne objave in prejetih stališč,
pripravljena obrazložitev členov in priloženo poročilo o sodelovanju javnosti v postopku
oblikovanja osnutka Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Škofja Loka.
5

ZJF, 6. člen, (Ocena finančnih posledic zakonov in drugih predpisov), (1) Obrazložitev zakona ali drugega predpisa,
ki se predlaga v sprejem vladi, mora vsebovati oceno finančnih posledic za proračun, iz katere mora biti razvidno, ali
predlagani predpis povečuje ali zmanjšuje prejemke ali izdatke proračuna. Ocena finančnih posledic mora vsebovati:
1. predvidene spremembe prejemkov in izdatkov proračuna za prihodnja tri leta;
2. predloge za pokrivanje povečanih izdatkov proračuna ali
3. predloge za nadomestitev zmanjšanih prejemkov proračuna in
4. mnenje ministrstva, pristojnega za finance, oziroma za finance pristojnega organa občine.
(2) Zakoni oziroma občinski odloki, ki urejajo financiranje posebnih potreb v javnem interesu, lahko opredeljujejo
obvezni obseg sredstev, ki se morajo zagotoviti v proračunu za njihovo financiranje, če so v skladu z načrtom
razvojnih programov.
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Na podlagi 21. Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2,
79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO, 76/2016 – odl. US), 4. člena
Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) (Uradni list RS, št. 62/2016), 3.
člena Zakona o prekrških (ZP-1) (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8, 21/2013, 111/2013,
74/2014 – odl. US, 92/2014 – odl. US in 32/2016) in 16. in 100. člena Statuta Občine Škofja
Loka - uradno prečiščeno besedilo - UPB-2, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016 in
35/2016 je Občinski svet Občine Škofja Loka na __. redni seji dne __. __. 2017 sprejel
ODLOK
o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Škofja Loka

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uvodne določbe)

Ta odlok predstavlja Pokopališki red, s katerim se za območje Občine Škofja Loka določa
izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti, kot to določa 4. člen Zakona o pogrebni in
pokopališki dejavnosti (ZPPDej), v nadaljevanju besedila: zakon.
Ta odlok se uporablja za storitve in opravila za primer smrti na območju Občine Škofja Loka
in za pokopališča tega območja. Ta odlok se v delu, ki se nanaša na opravila in storitve, ki se
opravljajo na območju občine, uporablja tudi za primere, ko smrti nastopi na območju Občine
Škofja Loka, pokojni pa se pokoplje na pokopališče, ki leži izven območja Občine Škofja
Loka in za primer, ko smrt nastopi izven območja Občine Škofja Loka, pogreb pa se opravi
na območju Občine Škofja Loka.
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za
ženski in moški spol.
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja
pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi
podlagi.
2. člen
S tem odlokom Občina Škofja Loka določa:
 način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
 način izvajanja pogrebne slovesnosti;
 storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem
pokopališču;
 osnovni obseg pogreba;
 način in čas pokopa;
 način pokopa, če je plačnik občina;
 možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora;
 ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice;
 pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice;
 obratovanje mrliških vežic;
 obseg prve ureditve groba;
 vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
 način oddaje grobov v najem;
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postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter
vsak drug poseg v prostor na pokopališču;
zvrsti grobov;
okvirni tehnični normativi za grobove;
mirovalna doba za grobove;
enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke
infrastrukture;
pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem
pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;
razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
3. člen

Na območju Občine Škofja Loka so pokopališča:
 Centralno pokopališče Lipica;
 Mestno pokopališče Škofja Loka;
 Pokopališče Stara Loka;
 Pokopališče Reteče;
 Pokopališče Bukovščica;
 Pokopališče Sv. Lenart;
 Pokopališče Žabnica.

II.

POKOPALIŠKI RED

4. člen
(način zagotavljanja 24-urne dežurne službe)
Pogrebna dejavnost obsega: zagotavljanje 24-urne službe, prevoz, pripravo in eventualno
upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.
24-urna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki jo občina zagotavlja v
javnem podjetju. Javno podjetje ustanovi Občina Škofja Loka. (alt.) kot koncesionirano
gospodarsko javno službo. Koncesijo podeljuje Občina Škofja Loka. Način opravljanja
obvezne gospodarske javne službe »24-urne dežurne službe« Občina Škofja Loka uredi s
posebnim odlokom in skladno z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Pokopališka dejavnost obsega: upravljanje in urejanje pokopališč. Način zagotavljanja
določa zakon.
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tega člena, ki niso
posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo državni in občinski predpisi s področja
izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
5. člen
(način izvajanja pogrebne slovesnosti)
Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika in se izvede (opravi)
na način, kot je predpisan s tem odlokom in v skladu s pokojnikovo voljo, če ta ni v nasprotju
s predpisi. Če pokojnik ni izrazil svoje volje, se pogrebna slovesnost izvede (opravi) v skladu
z voljo osebe, ki je naročnik in plačnik pogreba. Pri izvedbi pogrebne slovesnosti se na
posameznih pokopališčih upoštevajo tudi krajevni običaji.
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Pogrebna slovesnost je praviloma javna, kateri lahko vsakdo prisostvuje. Na željo pokojnika
ali pokojnikovih svojcev se pogrebna slovesnost opravi v ožjem družinskem krogu, ki ji
prisostvujejo le povabljeni. To željo pred pogrebom objavi izvajalec pogrebne slovesnosti.
Pri pogrebni slovesnosti se lahko opravi tudi verski obred.
Pri pogrebni slovesnosti lahko sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim
orožjem, ki izstreli častno salvo v slovo pokojniku. Za varnost je odgovoren poveljnik oziroma
vodja enote oziroma starešina – vodja skupine.
6. člen
(storitve pokopališko pogrebnega moštva)
Storitve pokopališko pogrebnega moštva na pokopališčih iz 3. člena tega Odloka zagotavlja
upravljavec pokopališča, ki je določen po določbah zakona. Če je pokojni izrazil tako voljo ali
če je taka volja svojcev pokojnika ali tak krajevni običaj, potem upravljavec pokopališča za
konkreten pogreb in pogrebno svečanost to upošteva in so storitve pogrebnega moštva
lahko le dodatna pomoč v postopku pogreba.
Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške
vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob (žarni zid) ali z raztrosom pepela.
Storitve pokopališko pogrebnega moštva zaračuna upravljavec pokopališča iz prvega
odstavka tega člena izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom, sprejetim po določbah
tega odloka.
7. člen
(osnovni obseg pogreba)
Pogreb obsega prijavo pokopa ter pokojnika in naročilo pogreba, pripravo pokojnika,
minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
Prijava pokopa se upravljavcu pokopališča opravi skladno z določbami zakona.
Oprema za osnovni pogreb mora biti dostopna v prostorih izvajalca tako, da je naročniku
pogreba na vpogled.
8. člen
(način in čas pokopa)
Pokop se opravi v skladu z zakonom in tem odlokom in je lahko:
 pokop s krsto pokojnika, ki se pokoplje v grob;
 pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in položijo v nišo
žarnega zidu ali pokopljejo v grob;
 raztros pepela, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika raztrosijo na posebej za to
določenem mestu pokopališča.
O načinu pokopa, času in načinu pogrebne slovesnosti se dogovorita naročnik in upravljavec
pokopališča pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti. Pogrebi so načelno v
delavnikih, v dnevnem času, praviloma od 9. do 17. ure. Točen datum in uro pogreba določi
upravljavec pokopališča, ki ga uskladi z izvajalcem pogrebne dejavnosti, upoštevajoč želje
naročnika in dejanskih okoliščin, možnosti in dejstev. V izjemnih primerih in po predhodnem
dogovoru med upravljavcem pokopališča, izvajalcem pogrebne dejavnosti in naročnikom, je
pogreb lahko tudi v nedeljo ali na praznik in v urah, ki odstopajo od prej določenega obdobja.
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Pogrebna svečanost na pokopališču se prične na prostoru, ki je za posamezno pokopališče
določen za ta namen.
9. člen
(način pokopa, če je plačnik občina)
Če je naročnik pogreba Občina Škofja Loka in stroške krije proračun, se pokop praviloma
opravi kot pokop z žaro v grob ali v žarno nišo Centralnega pokopališča Lipica ali v grob na
Mestnem pokopališču Škofja Loka. Krsto ali žaro se praviloma položi v grob ali žarno nišo,
katerega ali katere najemnik je že Občina Škofja Loka. Ob tem je treba upoštevati in
spoštovati tudi pokojnikovo poslednjo voljo, v kolikor ta ni v nasprotju s tem odlokom. Pokop
se opravi v obsegu osnovnega pogreba.
10. člen
(možnost pokopa zunaj pokopališča)
Na območju Občine Škofja Loka je pokojne mogoče pokopati oziroma pepel pokojnih
raztrositi le na pokopališčih, navedenih v 3. členu tega odloka in za katere je tako izrecno
določeno v III. delu tega odloka POSEBNE DOLOČBE ZA POSAMEZNA POKOPALIŠČA
oziroma na pokopališčih, ki ležijo izven območja Občine Škofja Loka, če je tam to dovoljeno.
Na območju Občine Škofja Loka pokop pokojnih in raztros pepela pokojnih iz žare izven za
to določenih pokopališč ni dovoljen.
Na območju Občine Škofja Loka je pokop zunaj pokopališča dovoljen na podlagi izdanega
soglasja občinske uprave izključno le za pokop pokojnih v obstoječe grobnice, ki so izven
pokopališč in pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
11. člen
(ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice)
Na pokopališču, ki nima svoje mrliške vežice, lahko pokojnik leži:
 v mrliški vežici na Centralnem pokopališču Lipica;
 v mrliški vežici bližnjega pokopališča;
 pri izvajalcu pogrebne dejavnosti;
 doma v stanovanjski hiši, ki nima več kot dve stanovanji pod pogojem, da smrt ni
posledica nalezljive bolezni.
Pokojni stanovski predstavnik verske skupnosti se lahko na dan pogreba do pokopa položi v
verski objekt, od koder se prične pogrebna svečanost.
Če pogrebno slovesnost organizira državni organ v skladu s protokolarnimi predpisi, to lahko
pomeni odstop od gornjih določb. V tem primeru in za tak primer se upoštevajo in uporabijo
predpisi protokola.
12. člen
(pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice)
Na območju Občine Škofja Loka morajo vsa pokopališča, navedena v 3. členu tega odloka,
imeti mrliško vežico, katerih uporaba je obvezna.
13. člen
(obratovanje mrliških vežic in pokopališč)
Mrliška vežica mora biti v primeru pogreba odprta v času, ko je tudi pokopališče odprto za
obiskovalce, praviloma pa med 7. in 18. uro. Na pokopališčih se za primer obratovanja
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mrliških vežic upoštevajo tudi krajevni običaji. Obratovalni čas upravljavec prilagodi potrebam
pogreba in željam in potrebam svojcev pokojnih.
Pokopališča, ki jih je možno zaklepati, naj bodo za obiskovalce odprta vsak dan od:
 1. aprila do 30. septembra od 6. do 21. ure,
 1. oktobra do 31. marca od 7. do 19. ure.
V dnevih pred in na dan praznika ter dela prostega dne v Republiki Sloveniji so mrliške
vežice in pokopališča lahko odprta tudi izven časa, določenega v prvem in drugem odstavku
tega člena.
Podrobneje se obratovanje mrliških vežic in odpiralni časi za posamezno pokopališče
določijo v III. poglavju tega odloka.
14. člen
(obseg prve ureditve groba)
Prvo ureditev groba določa zakon in ob pokopu v zemljo obsega odvoz odvečne zemlje po
pokopu in posušenega cvetja in vencev na odlagališče in, če naročnik pogreba to naroči,
postavitev obeležja z imenom in priimkom ter letnico rojstva in smrti pokojnika, razen v
primeru raztrosa pepela pokojnega in anonimnega pokopa. Prvo ureditev groba opravi
grobar. Če najemnik groba kasneje to obeležje nadomesti, za primerno odstranitev in
ravnanje le-tega poskrbi najemnik sam ali oseba, ki ji to naroči ali jo za to storitev pooblasti.
15. člen
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču)
Za vzdrževanje reda na pokopališču so dolžni skrbeti:
 upravljavec pokopališča,
 najemniki grobov,
 obiskovalci pokopališča.
Upravljavec pokopališča določbe tega člena uresničuje tako, da:
 skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
 oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
 določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba
oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
 vodi evidenco o grobovih in pokopih;
 organizira in nadzira dela na pokopališču;
 skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
 skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora.
Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na pokopališču se morajo vesti primerno
kraju in s spoštovanjem do pokojnih.
16. člen
(prepovedi)
Na pokopališčih v občini ni dovoljeno:
 nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih
oziroma prostorih za grobove;
 odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
 onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali
nasadov;
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vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča, razen če gre za
pse, ki služijo človeku kot vodniki;
odtujevanje predmetov z grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju
pokopališča;
v času napovedanih pogrebnih svečanosti opravljati prevoze, kamnoseška, vrtnarska,
kovinostrugarska in druga dela, ki povzročajo hrup in/ali motijo obred,
v času, ko pokopališče ne obratuje, vstopati na območje pokopališča.

Smeti, druge odpadke in odpadne sveče je treba odlagati v za to namenjene zabojnike, ki so
nameščeni na primernem mestu pokopališča. Gradbene odpadke, nastale ob postavitvi,
vzdrževanju in zamenjavi grobne opreme, je treba takoj odpeljati z območja pokopališča.
Na pokopališčih ni dovoljena vožnja motornih in drugih vozili, razen otroških vozičkov in
invalidskih vozičkov.
Uporabo dostavnih vozil na območju pokopališča izvajalci storitvenih dejavnosti (kamnosek,
vrtnar) upravljavcu pokopališča napovedo v priglasitvi po določbah četrtega odstavka 19.
člena tega odloka.
Motorna in električna vozila na pokopališču lahko uporablja le upravljavec pokopališča in
izvajalec pogrebnih storitev za potrebe izvajanja storitev.
17. člen
(način oddaje grobov v najem)
Grobove v najem najemniku oddaja upravljavec pokopališča. Najemno razmerje se uredi s
sklenitvijo najemne pogodbe, skladno z določbami zakona. Trajanje, pogoje in razmerja iz
najemne pogodbe določa zakon. Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima groba v
najemu, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, razen v primeru pogreba z raztrosom
pepela. Sklenitev najemne pogodbe je obveznost upravljavca.
Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
Najemna pogodba za grob preneha (se prekine) na podlagi razlogov, ki so določeni v
zakonu.
18. člen
Za najem groba je najemnik dolžan plačevati letno najemnino – grobnino. Grobnino, stroške,
ki jih vključuje, način oblikovanja in določitev ter plačevanje, določa zakon.
Upravljavec pokopališča izstavi račune za grobnino praviloma do 31. marca za tekoče leto.
Za najem groba, ki je krajši od enega leta, se grobnina obračuna sorazmerno trajanju najema
groba v tem letu. Če najemno razmerje nastopi po izstavitvi računov za tekoče leto,
upravljavec pokopališča lahko najemniku sorazmerni del grobnine zaračuna ob sklenitvi
najemne pogodbe. Rok za plačilo grobnine je praviloma petnajsti dan po izstavitvi računa.
Če najemnik groba v roku petnajstih dni oziroma v roku, ki je določen na računu upravljavca,
ne plača najemnine, mu upravljavec izstavi opomin. Če po izstavitvi opomina najemnik tudi v
roku petnajstih dni še ne plača najemnine in stroškov opomina, izvajalec zoper dolžnika
prične postopek izvršbe in poda predlog za izvršbo na sodišče.
Izvajalec obvezne gospodarske javne službe in upravljavec pokopališča lahko v zvezi z
izvrševanjem zadolžitev in obveznosti po tem odloku in zakonu podatke o pokojnih in
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najemnikih grobov pridobiva iz uradnih evidenc, vse skladno s predpisi o varstvu osebnih
podatkov.
19. člen
(postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter
vsak drug poseg v prostor na pokopališču)
Izdajanje soglasij, zavrnitev, obračun stroškov in postopek določa zakon.
Za vsak poseg (postavitev, popravilo, obnovo, spreminjanje ali odstranitev spomenikov,
grobnic in drugih nagrobnih obeležij) na območju pokopališča je potrebno predhodno
soglasje upravljavca. V določenih primerih posegov upravljavec predpiše pogoje in poda
soglasje k predlogom in rešitvam.
Najemnik lahko spomenik in ostalo opremo groba postavi le z upoštevanjem reda na
pokopališču in skladno z navodili (dovoljenjem) upravljavca, kar pomeni, da oprema groba
dimenzijsko ne sme segati izven gabaritov, kot so določeni za posamezno pokopališče
oziroma kot na posameznem pokopališču velja za običajno. Pri tem je najemnik dolžan
zagotoviti varovanje ambientalne in arhitektonske celovitosti pokopališča ter umetniškega in
kulturnozgodovinskega pomena posameznih grobov. Enako velja tudi za obliko in materiale
opreme groba.
Če najemnik postavi, spremeni, popravi ali odstrani spomenik, robnike ali spremeni
arhitektonsko zasnovo groba ali obnovi grobnico ali posega v objekte pokopališča v
nasprotju z dovoljenjem ali brez njega, mora upravljavec obvestiti najemnika, da te
nepravilnosti odpravi, mu postaviti rok in/ali mu naložiti, da pridobi dovoljenje za poseg. Če
najemnik nepravilnosti v postavljenem roku ne odpravi sam, opravi ta dela upravljavec na
stroške najemnika.
Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in
drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča
priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev se opravi na način, kot to predpiše upravljavec
pokopališča in je brezplačna.
Oprema groba je v lasti najemnika groba in zanjo upravljavec ne odgovarja.
20. člen
Določbe o postavitvi opreme groba veljajo tudi za spremenitev ali obnovo le-te. Upravljavec
pokopališča mora vse storitvene dejavnosti (kamnoseki, vrtnarji) za potrebe izvajanja storitev
najemnikom grobov obravnavati enako. Vsakršno omejevanje in izključevanje je
prepovedano.
21. člen
Najemnik groba, ki mu je najemna pogodba prenehala, mora, če je dosegljiv, sam odstraniti
opremo groba najkasneje v roku treh mesecev po prenehanju najemne pogodbe. Če opreme
po preteku tega roka ne odstrani, jo odstrani upravljavec pokopališča na stroške najemnika.
Če najemnik groba ni dosegljiv, opremo groba odstrani upravljavec pokopališča.
Oprema groba iz prvega in drugega odstavka tega člena se ne odstrani iz grobov, ki so
razglašeni za spomeniško varstveno zaščitene spomenike. Grobovi, ki so razglašeni za
spomeniško varstveno zaščitene spomenike, se drugemu najemniku oddajo skupaj z opremo
groba.
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Upravljavec pokopališča hrani opremo iz tega člena na območju pokopališča še tri mesece.
O odstranitvi opreme z groba upravljavec z javnim naznanilom obvesti zainteresirane in jih
pozove, da opremo prevzame/jo. Po izteku tri mesečnega roka upravljavec opremo odloži na
odlagališče gradbenih odpadkov.
Po prenehanju najemne pogodbe za grob z žaro, se žaro položi v prostor za anonimni pokop
ali pepel iz žare raztrese na prostoru za raztros pepela. Pepel iz žare se lahko raztrese na
prostor za raztros pepela, ko to pisno odobri ali naroči najemnik groba.
22. člen
(zvrsti grobov)
Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov:
1. klasični grobovi:
– enojni, dvojni, otroški in vrstni grobovi ter grobnice;
– povečani grobovi;
2. žarni grobovi:
– talni in zidni;
3. grobišča, kostnice, skupna grobišča;
4. prostor za anonimne pokope;
5. prostor za raztros pepela.
Nove grobnice je na obstoječih pokopališčih dovoljeno graditi le, če je v občinskem
prostorskem načrtu za posamezno enoto urejanja prostora (EUP), za območje podrobnejše
namenske rabe, to dovoljeno in je taka gradnja tudi podrobno urejena.
Za posamezna pokopališča se zvrsti grobov podrobneje določijo v III. poglavju tega odloka.
23. člen
(okvirni tehnični normativi za grobove)
Okvirni tehnični normativi in dimenzije posameznih zvrsti grobov za konkretno pokopališče z
navedbo lokacije na pokopališču se določijo v III. poglavju tega odloka.
24. člen
(mirovalna doba za grobove)
Mirovalno dobo za posamezno zvrst groba določa zakon. Ponoven pokop na istem mestu in
v istem grobu je dovoljen po končani mirovalni dobi, ki je po tem odloku 10 let. Praviloma naj
bodo grobovi vseh zvrsti, razen žarnih, če geološka sestava tal to dopušča, poglobljeni tako,
da je možen pokop več pokojnikov v en grob. Glede na značilnost pokopališča in sestavo
zemlje se za posamezno pokopališče lahko upošteva daljša mirovalna doba.
25. člen
(enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke
infrastrukture)
Za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture
se plača pristojbina. Pristojbino kot cenik oblikuje in predlaga upravljavec pokopališča. Cenik
potrjuje Občinski svet Občine Škofja Loka. Potrjen cenik mora biti javno objavljen in
dostopen.
26. člen
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(pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem
pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba)
Pogrebno pristojbino, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba, oblikuje in
predlaga upravljavec pokopališča. Pristojbino potrjuje Občinski svet Občine Škofja Loka.
Potrjena pristojbina mora biti javno objavljena in dostopna.
27. člen
(razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob)
Način oblikovanja, višino in plačevanje grobnine določa zakon. »Osnovna grobnina« je
grobnina za enojni grob. Grobnina za ostale zvrsti grobov je določena v razmerju do osnovne
grobnine in znaša:
a) za dvojni grob - dvakratnik osnovne grobnine;
b) za otroški grob - šestdeset odstotkov osnovne grobnine;
c) za vrstni grob – enaka osnovni grobnini;
d) za grobnice:
- do štiri prostore je grobnina enaka štirikratniku osnovne grobnine;
- za več kot štiri prostore je grobnina enaka šestkratniku osnovne grobnine;
e) za povečane grobove – grobnina je enaka osnovni grobnini, pomnoženi s faktorjem, ki
predstavlja število možnih pokopov v tak grob, vendar največ do šest;
f) za žarni grob - šestdeset odstotkov osnovne grobnine;
g) za grobišča znaša grobnina štirideset odstotkov osnovne grobnine, pomnoženo s
številom možnih enojnih grobov, za kostnice znaša grobnina deset odstotkov osnovne
grobnine, pomnoženo s številom možnih enojnih pokopov.
Grobnina za raztros pepela se plača v enkratnem znesku ob raztrosu pepela v višini osnovne
grobnine.
28. člen
(druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov)
Na grobovih je dovoljeno saditi grmičevje le na prostoru, ki ga ureja najemnik groba, vendar
ne sme segati izven gabaritov groba in ne biti višje od 50 cm.
Najemniki grobov morajo skrbeti za urejen videz groba in okolice, kar pomeni, da ga morajo
redno vzdrževati in morebitno rastje redno obrezovati in skrbeti za grmovnice, cvetlice in
trave, da le-to ne posega na sosednje grobove ali poti. Skrbeti morajo za grobno opremo,
redno odstranjevati plevel in odpadke, ki jih morajo odlagati na za to določena mesta ter
skrbeti za red in čistočo na pokopališču.
Najemniki so dolžni s pitno vodo ravnati varčno in jo uporabljati izključno za zalivanje zelenja
na grobu ter za čiščenje in urejanje groba.
Zelenice morajo biti redno vzdrževane. Upravljavec jih je dolžan redno kositi in vzdrževati
tako, da trava ne presega višine 12 cm.
29. člen
Na pokopališčih, kjer so grobovi tesno drug ob drugem, mora najemnik groba v primeru
pogreba – pokopa v sosednji grob, dopusti poseg in izvedbo storitev tudi v območju svojega
groba (dostop, odložitev izkopane zemlje, izvedba poslovilne slovesnosti, ipd.). Za tak poseg
izvajalcu teh storitev ni potrebno pridobiti soglasja. Upravljavec pokopališča in/ali izvajalec
pogrebnih storitev morata po pogrebu območje povrniti v stanje pred posegom. Ob tem se je
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treba izogibati poškodovanju, vsaka poškodba na grobu pa mora biti nemudoma odpravljena,
če ne je najemnik upravičen do odškodnine.

III.

POSEBNE DOLOČBE ZA POSAMEZNA POKOPALIŠČA
30. člen

Za vsa pokopališča velja, da se v urejena razmerja in v obstoječe ureditve na pokopališčih
ne posega, če kot taka niso v nasprotju z določbami tega odloka in z določbami zakona. To
se nanaša predvsem na velikost grobov, razpored grobnih polj in način pokopavanja in skrb
za urejenost pokopališč ter posebno dogovorjena najemna razmerja ob času uveljavitve tega
odloka. V kolikor pa se na posameznem pokopališču vzpostavi novo razmerje ali novo
grobno polje (grobna vrsta), mora ureditev slediti določbam tega odloka.
31. člen
Centralno pokopališče Lipica
1. obratovanje mrliških vežic:
mrliška vežica je v primeru pogreba odprta med 7. in 18. uro.
2. obratovanje pokopališča:
pokopališče je za obiskovalce odprto vsak dan od:
 1. aprila do 30. septembra od 7. do 21. ure,
 1. oktobra do 31. marca od 7. do 19. ure.
3.








zvrsti grobov na pokopališču:
enojni grobovi,
dvojni grobovi (družinski),
žarni grobovi,
žarne omarice (niše) v žarnem zidu,
prostor za raztros pepela,
prostor za anonimne grobove,
grobišče (kostnica, prostori za skupen pokop).

Na območju pokopališča sta vojni grobišči, katerih status in razmerja so urejena s posebnim
zakonom in drugimi predpisi.
4. okvirni tehnični normativi za grobove:
 enojni grobovi in morebitni vrstni grobovi zajemajo površino s stranicami pravokotnika
dolžine 300 cm in širine 160 cm; za grobno jamo je namenjena velikost v izmeri: dolžina
210 cm in širina 90 cm, ostala površina pa je določena za grobne steze;
 dvojni grobovi (družinski), zajemajo dvojno širino enojnega groba;
 žarni grobovi zajemajo površino s stranicami pravokotnika dolžine 100 cm in širine 80 cm
za enojni grob in dolžine 100 cm in širine 160 cm za dvojnega.
Enojni grob služi za pokop enega pokojnika, s poglobitvijo pa več pokojnikov.
Dvojni grob (družinski) služi za pokop članov ene družine (rodbine).
Žarni grobovi in žarne omarice služijo za pokop žar s pepelom pokojnih, vsako v svoj grob.
Žare je možno pokopavati tudi v enojnih in dvojnih obstoječih grobovih. V žarni grob ali žarno
omarico je možno shraniti več žar.
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Prostor za raztros pepela in prostor za anonimne pokope je na posebnem pokopališkem
polju in je namenjen pokojnikom, ki so želeli tak način pokopa.
Območje za skupna grobišča in za vrstne grobe se določi grobno polje na jugovzhodu
pokopališča, na desnem bregu potoka Žabnica. Območje je namenjeno za pokop pokojnih, ki
bi umrli v elementarnih in drugih množičnih nesrečah ter za posmrtne ostanke iz klasičnih in
žarnih grobov po preteku mirovalne dobe, za katere ni podaljšana najemna doba.
Na pokopališču otroški grobovi niso določeni s posebnim poljem. Pokop otrok se opravi po
željah staršev - svojcev v enem izmed naštetih grobov.
5. ostale določbe
– postopek za raztros pepela pokojnika:
Na pokopališču Lipica je prostor za pokop z raztrosom pepela pokojnika namenjen in urejen
prostor na severnem delu pokopališča. Območje obsega zelenico z drevjem in v zemljo
položenimi granitnimi ploščami, ki so namenjene graviranju podatkov o pokojnih, katerih
pepel je bil tam raztrosen. Pokop z raztrosom pepela pokojnika opravi upravljavec
pokopališča s pokopališkim moštvom, kot je predviden za žarni pokop.
Naročnik pogreba ali svojci pokojnika to vrsto pokopa pisno naročijo upravljavcu pokopališča.
Ob naročilu lahko odločijo, da se pogreb opravi kot anonimen pokop ali, da se podatki o
pokojnem vgravirajo (vklešejo) v granitno ploščo. Podatki o pokojnih se, razen v primeru
anonimnega pokopa, na podlagi odločitve svojcev, vgravirajo (vklešejo) v za to pripravljene
granitne plošče. Na plošče je dovoljeno vgravirati le podatke: ime in priimek pokojnika, datum
rojstva in datum smrti. Dovoljeno je dodati akademski naziv pokojnika. Ostalih podatkov ali
napisov na te plošče ni dovoljeno vgravirati.
Za vpis podatkov o pokojniku na granitne plošče se uporabi in je dovoljena le enotna oblika
in velikost črk in sicer: črkovna vrsta je "Lucida" oziroma njej najbližji približek; velikost črk
imena in priimka je 4,00 cm, datuma rojstva in smrti pa se izpišeta v velikosti črk 3,00 cm.
Princip gravure se opravi po načrtu, ki je priloga tega Odloka, kjer so podani tudi odmiki in
velikost posameznih črk in znakov. Črke se pobarvajo s svetlo obstojno barvo. Uporaba
navedenih oblik in dimenzij je obvezna za vse in vsakogar. Graviranje oziroma graverja
(kamnoseka) izbere in storitev pri njem naroči naročnik pogreba ali svojci pokojnika. Graver
(kamnosek) mora spoštovati s tem odlokom predpisan postopek in način graviranja. Pred
delom ga o tem seznani in v postopek uvede upravljavec pokopališča. Graviranje podatkov o
pokojniku v granitno ploščo plača naročnik pogreba ali svojci pokojnika neposredno izvajalcu
- graverju (kamnoseku). Prostor na granitni plošči za graviranje podatkov o pokojniku plača
naročnik pogreba po veljavnem ceniku.
– polaganje cvetja, vencev in sveč:
Cvetje, venci in sveče se položijo neposredno na grob ali ob grobu. Vsak najemnik groba je
dolžan ovenelo cvetje in vence odložiti na za to določeno mesto, odpadne (izgorele) sveče
pa odložiti v poseben zabojnik. Na območju pokopališča, ki je namenjeno za raztros pepela
pokojnih, ni dovoljeno polagati nobenih obeležij, cvetja ali prižigati sveč. Za polaganje cvetja
in prižiganje sveč v spomin pokojnih je določen centralni prostor pokopališča.
– anonimni pokop:
Postopek za anonimni pokop določa zakon. Tudi o tej vrsti pokopa vodi vse podatke
upravljavec pokopališča v evidenci pokopov. Za polaganje cvetja in prižiganje sveč v spomin
pokojnih, pokopanih anonimno, je določen centralni prostor pokopališča.
32. člen
Mestno pokopališče Škofja Loka
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1. obratovanje mrliških vežic:
mrliška vežica je v primeru pogreba odprta med 7. in 18. uro, v poletnem času pa lahko
do 20. ure.
2. obratovanje pokopališča:
pokopališče je za obiskovalce odprto vsak dan od:
 1. aprila do 30. septembra od 7. do 21. ure,
 1. oktobra do 31. marca od 7. do 19. ure.
3.




zvrsti grobov na pokopališču:
enojni grobovi,
dvojni grobovi (družinski),
grobnice;

Pokopališče na vzhodni strani meji na vojno grobišče, katerega status in razmerja so urejena
s posebnim zakonom in drugimi predpisi.
4. okvirni tehnični normativi za grobove
 enojni grobovi zajemajo površino s stranicami pravokotnika dolžine 200 cm in širine 110
cm, ostala površina pa je določena za grobne steze;
 dvojni grobovi (družinski), zajemajo dvojno širino enojnega groba.
Enojni grob služi za pokop enega pokojnika, s poglobitvijo pa več pokojnikov.
Dvojni grob (družinski) služi za pokop članov ene družine (rodbine).
Žarnih grobov, ki služijo izključno za pokop žar s pepelom pokojnih, vsako v svoj grob, na
pokopališču ni. Žare je možno pokopavati v enojnih in dvojnih obstoječih grobovih.
Na pokopališču otroški grobovi niso določeni s posebnim poljem. Pokop otrok se opravi po
željah staršev - svojcev v enem izmed naštetih zvrsti grobov.
5. ostale določbe
– polaganje cvetja, vencev in sveč:
Cvetje, venci in sveče se položijo neposredno na grob ali ob grobu. Vsak najemnik groba je
dolžan ovenelo cvetje in vence odložiti na za to določeno mesto, odpadne (izgorele) sveče
pa odložiti v poseben zabojnik.
33. člen
Pokopališče Stara Loka
1. obratovanje mrliških vežic:
mrliška vežica je v primeru pogreba odprta med 7. in 21. uro, v poletnem času pa lahko
do 22. ure.
2. obratovanje pokopališča:
pokopališče je za obiskovalce odprto vsak dan od:
 1. aprila do 30. septembra od 7. do 22. ure,
 1. oktobra do 31. marca od 7. do 20. ure.
3.




zvrsti grobov na pokopališču:
enojni grobovi,
dvojni grobovi (družinski),
žarni grobovi,
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grobnica.

4. okvirni tehnični normativi za grobove:
 enojni grobovi zajemajo površino s stranicami pravokotnika dolžine največ 200 cm in
širine največ 160 cm, grobna jama pa zajema površino s stranicami pravokotnika dolžine
200 cm in širine 90 cm;
 dvojni grobovi (družinski), zajemajo večjo širino ali dvojno širino enojnega groba.
 žarni grobovi zajemajo površino s stranicami pravokotnika dolžine 100 cm in širine 80 cm
za enojni grob.
Enojni grob služi za pokop enega pokojnika, s poglobitvijo pa več pokojnikov.
Dvojni grob (družinski) služi za pokop članov ene družine (rodbine).
Žarni grobovi služijo za pokop žar s pepelom pokojnih, vsako v svoj grob. Žare je možno
pokopavati tudi v enojnih in dvojnih obstoječih grobovih. V žarni grob je možno shraniti več
žar.
Na pokopališču otroški grobovi niso določeni s posebnim poljem. Pokop otrok se opravi po
željah staršev - svojcev v enem izmed naštetih zvrsti grobov.
5. ostale določbe
– polaganje cvetja, vencev in sveč:
Cvetje, venci in sveče se položijo neposredno na grob ali ob grobu. Vsak najemnik groba je
dolžan ovenelo cvetje in vence odložiti na za to določeno mesto, odpadne (izgorele) sveče
pa odložiti v poseben zabojnik.
– anonimni pokop:
Postopek za anonimni pokop določa zakon. Tudi o tej vrsti pokopa vodi vse podatke
upravljavec pokopališča v evidenci pokopov.
34. člen
Pokopališče Reteče
1. obratovanje pokopališča:
pokopališče je za obiskovalce odprto vsak dan od:
 1. aprila do 30. septembra od 7. do 22. ure,
 1. oktobra do 31. marca od 7. do 21. ure.
2. zvrsti grobov na pokopališču:
 enojni grobovi,
 dvojni grobovi (družinski);
3. okvirni tehnični normativi za grobove:
 enojni grobovi zajemajo površino s stranicami pravokotnika dolžine 180 cm in širine 110
cm;
 dvojni grobovi (družinski), zajemajo večjo širino ali dvojno širino enojnega groba.
Enojni grob služi za pokop enega pokojnika, s poglobitvijo pa več pokojnikov.
Dvojni grob (družinski) služi za pokop članov ene družine (rodbine).
Žarnih grobov, ki služijo izključno za pokop žar s pepelom pokojnih, vsako v svoj grob, na
pokopališču ni. Žare je možno pokopavati v enojnih in dvojnih obstoječih grobovih.
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Na pokopališču otroški grobovi niso določeni s posebnim poljem. Pokop otrok se opravi po
željah staršev - svojcev v enem izmed naštetih zvrsti grobov.
4. ostale določbe
– polaganje cvetja, vencev in sveč:
Cvetje, venci in sveče se položijo neposredno na grob ali ob grobu. Vsak najemnik groba je
dolžan ovenelo cvetje in vence odložiti na za to določeno mesto, odpadne (izgorele) sveče
pa odložiti v poseben zabojnik.
35. člen
Pokopališče Bukovščica
1. obratovanje mrliških vežic:
mrliška vežica je v primeru pogreba odprta med 7. in 18. uro, v poletnem času pa lahko
do 21. ure.
2. obratovanje pokopališča:
pokopališče je za obiskovalce odprto vsak dan od:
 1. aprila do 30. septembra od 7. do 21. ure,
 1. oktobra do 31. marca od 7. do 19. ure.
3. zvrsti grobov na pokopališču:
 enojni grobovi,
 dvojni grobovi (družinski).
4. okvirni tehnični normativi za grobove:
 enojni grobovi zajemajo površino s stranicami pravokotnika dolžine 200 cm in širine 110
cm;
 dvojni grobovi (družinski), zajemajo večjo širino ali dvojno širino enojnega groba,
praviloma površino s stranicami pravokotnika dolžine 200 cm in širine 200 cm.
 žarni grobovi zajemajo površino s stranicami pravokotnika dolžine 100 cm in širine 80 cm
za enojni grob in dolžine 100 cm in širine 160 cm za dvojnega.
Enojni grob služi za pokop enega pokojnika, s poglobitvijo pa več pokojnikov.
Dvojni grob (družinski) služi za pokop članov ene družine (rodbine).
Žarnih grobov, ki bi služili izključno za pokop žar s pepelom pokojnih, vsako v svoj grob, na
pokopališču ni. Žare je možno pokopavati v enojnih in dvojnih obstoječih grobovih. V
primeru, da se na prostih površinah vzpostavijo žarni grobovi, le-ti zajemajo površino s
stranicami pravokotnika dolžine 100 cm in širine 80 cm.
Na pokopališču otroški grobovi niso določeni s posebnim poljem. Pokop otrok se opravi po
željah staršev - svojcev v enem izmed naštetih zvrsti grobov.
5. ostale določbe
– polaganje cvetja, vencev in sveč:
Cvetje, venci in sveče se položijo neposredno na grob ali ob grobu. Vsak najemnik groba je
dolžan ovenelo cvetje in vence odložiti na za to določeno mesto, odpadne (izgorele) sveče
pa odložiti v poseben zabojnik.
– anonimni pokop:
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Postopek za anonimni pokop določa zakon. Tudi o tej vrsti pokopa vodi vse podatke
upravljavec pokopališča v evidenci pokopov. Za polaganje cvetja in prižiganje sveč v spomin
pokojnih, pokopanih anonimno, je določen centralni prostor pokopališča.
36. člen
Pokopališče Sv. Lenart
1. obratovanje mrliških vežic:
mrliška vežica je v primeru pogreba odprta med 7. in 18. uro, v poletnem času pa lahko
do 21. ure.
2. obratovanje pokopališča:
pokopališče je za obiskovalce odprto vsak dan od:
 1. aprila do 30. septembra od 7. do 21. ure,
 1. oktobra do 31. marca od 7. do 19. ure.
3. zvrsti grobov na pokopališču:
 enojni grobovi,
 dvojni grobovi (družinski);
4. okvirni tehnični normativi za grobove:
 enojni grobovi zajemajo površino s stranicami pravokotnika dolžine 200 cm in širine 110
cm;
 dvojni grobovi (družinski) zajemajo površino s stranicami pravokotnika dolžine 200 cm in
širine 200 cm;
 ostala površina pa je določena za grobne steze, kjer je zaradi nagiba terena maksimalni
odmik med groboma 50 cm, vmesna pot med grobovi pa je širine 100 cm.
Enojni grob služi za pokop enega pokojnika, s poglobitvijo pa več pokojnikov.
Dvojni grob (družinski) služi za pokop članov ene družine (rodbine).
Žarnih grobov, ki služijo izključno za pokop žar s pepelom pokojnih, vsako v svoj grob, na
pokopališču ni. Žare je možno pokopavati v enojnih in dvojnih obstoječih grobovih.
Na pokopališču otroški grobovi niso določeni s posebnim poljem. Pokop otrok se opravi po
željah staršev - svojcev v enem izmed naštetih zvrsti grobov.
5. ostale določbe
– polaganje cvetja, vencev in sveč:
Cvetje, venci in sveče se položijo neposredno na grob ali ob grobu. Vsak najemnik groba je
dolžan ovenelo cvetje in vence odložiti na za to določeno mesto, odpadne (izgorele) sveče
pa odložiti v poseben zabojnik.
37. člen
Pokopališče Žabnica
1. obratovanje mrliških vežic:
mrliška vežica je v primeru pogreba odprta med 7. in 18. uro, v poletnem času pa lahko
do 21. ure.
2. obratovanje pokopališča:
pokopališče je za obiskovalce odprto vsak dan od:
 1. aprila do 30. septembra od 7. do 21. ure,
 1. oktobra do 31. marca od 7. do 19. ure.
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3. zvrsti grobov na pokopališču:
 enojni grobovi,
 dvojni grobovi (družinski);
4. okvirni tehnični normativi za grobove:
 enojni grobovi zajemajo površino s stranicami pravokotnika dolžine 200 cm in širine 110
cm;
 dvojni grobovi (družinski) zajemajo površino s stranicami pravokotnika dolžine 200 cm in
širine 200 cm;
 ostala površina pa je določena za grobne steze, kjer je zaradi nagiba terena maksimalni
odmik med groboma 50 cm, vmesna pot med grobovi pa je širine 100 cm.
Enojni grob služi za pokop enega pokojnika, s poglobitvijo pa več pokojnikov.
Dvojni grob (družinski) služi za pokop članov ene družine (rodbine).
Žarnih grobov, ki služijo izključno za pokop žar s pepelom pokojnih, vsako v svoj grob, na
pokopališču ni. Žare je možno pokopavati v enojnih in dvojnih obstoječih grobovih.
Na pokopališču otroški grobovi niso določeni s posebnim poljem. Pokop otrok se opravi po
željah staršev - svojcev v enem izmed naštetih zvrsti grobov.
5. ostale določbe
– polaganje cvetja, vencev in sveč:
Cvetje, venci in sveče se položijo neposredno na grob ali ob grobu. Vsak najemnik groba je
dolžan ovenelo cvetje in vence odložiti na za to določeno mesto, odpadne (izgorele) sveče
pa odložiti v poseben zabojnik.

IV.

PREKRŠKI

38. člen
(prekrški fizičnih oseb)
Z denarno kaznijo 100 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, ki je fizična oseba, ki:
 se na pokopališču nedostojno vede (vpitje, glasno smeje, razgraja in hodi po grobovih
oziroma prostorih za grobove) – prva alineja prvega odstavka 16. člena;
 odlaga odpadke izven za to določenega prostora – druga alineja prvega odstavka 16.
člena;
 onesnaži ali poškoduje pokopališke objekte in naprave, nagrobnike, grobove ali nasade –
tretja alineja prvega odstavka 16. člena;
 vodi živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča (razen psov, ki
služijo človeku kot vodniki) – četrta alineja prvega odstavka 16. člena;
 odtuji predmete z grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča –
peta alineja prvega odstavka 16. člena;
 v času napovedanih pogrebnih svečanosti opravlja prevoze ali opravlja dela, ki
povzročajo hrup in s tem moti obred – šesta alineja prvega odstavka 16. člena;
 v času, ko pokopališče ne obratuje, vstopa na območje pokopališča – sedma alineja
prvega odstavka 16. člena;
 na pokopališčih vozi motorna in druga vozila – tretji odstavek 16. člena;
 za enostavna dela na pokopališču pri upravljavcu pokopališča ne priglasi termina izvedbe
del in vožnjo dostavnih vozil – peti odstavek 19. člena;
 s pitno vodo ne ravna varčno in/ali jo uporabi v drug namen, kot za zalivanje zelenja na
grobu ter za čiščenje in urejanje groba – tretji odstavek 28. člena.

21

Z denarno kaznijo 1.250 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, ki je fizična oseba, ki:
 pokop izvrši ali pogreb opravi v nasprotju ali s kršitvijo določb o načinu in kraju pokopa po
tem odloku;
39. člen
(prekrški samostojnih podjetnikov in posameznikov, ki samostojno opravlja dejavnost in
pravnih oseb)
Z denarno kaznijo 1.000 EUR se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost in pravna oseba, ki:
 ob opravljanju storitev odlaga odpadke izven za to določenega prostora – druga alineja
prvega odstavka 16. člena;
 ob opravljanju storitev onesnaži ali poškoduje pokopališke objekte in naprave,
nagrobnike, grobove ali nasade – tretja alineja prvega odstavka 16. člena;
 ob opravljanju storitev odtuji predmete z grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v
območju pokopališča – peta alineja prvega odstavka 16. člena;
 zaradi opravljanje storitev v času napovedanih pogrebnih svečanosti opravlja prevoze,
kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in druga dela, ki povzročajo hrup in s tem moti
obred – šesta alineja prvega odstavka 16. člena,
 zaradi opravljanja storitev v času, ko pokopališče ne obratuje, vstopa na območje
pokopališča – sedma alineja prvega odstavka 16. člena;
 gradbenih odpadkov, nastalih ob postavitvi, vzdrževanju in zamenjavi grobne opreme, ne
odpelje z območja pokopališča - drugi odstavek 16. člena.
 ob opravljanju storitev s pitno vodo ne ravna varčno ali jo uporabi v drug namen, kot za
storitev na grobu – tretji odstavek 28. člena.
Z denarno kaznijo 5.000 EUR se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost in pravna oseba, ki:
 pokop izvrši ali pogreb opravi v nasprotju ali s kršitvijo določb o načinu in kraju pokopa po
tem odloku;

V.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)

Prenehanje veljavnosti občinskih predpisov s področja pogrebne in pokopališke dejavnosti,
sprejetih pred uveljavitvijo zakona, določa zakon.
41. člen
(objava in uveljavitev)
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in prične veljati petnajsti dan po
objavi.
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