
 

Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 
Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Vrhnika je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 10. seji, dne 24. 9. 2020 sprejel  
 
 

ODLOK  
o pokopališkem redu v občini Vrhnika 

 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 
 

(1) S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, določa 
pokopališki red v občini Vrhnika.  
(2) Pogrebna in pokopališka dejavnost se izvajata skladno s predpisi, s spoštovanjem in 
pieteto do pokojnikov ter njihovih svojcev. 
(3) Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki niso posebej 
urejena s tem odlokom, veljajo določbe zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.  
 

2. člen 
 
S tem odlokom Občina Vrhnika podrobneje določa:  

- osnovni obseg pogreba;  
- način izvajanja pogrebne slovesnosti;  
- način in čas pokopa;  
- pogoje za pokop zunaj pokopališča;  
- pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice;  
- ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice;  
- obratovanje mrliških vežic;  
- obseg prve ureditve groba;  
- vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;  
- način oddaje grobov v najem;  
- postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo spomenikov in grobnic 

ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču;  
- vrste grobov;  
- okvirne tehnične normative za grobove;  
- mirovalno dobo za grobove;  
- enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge 

pokopališke infrastrukture;  
- način plačevanja grobnine ter oblikovanja cen storitev javne službe;  
- druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov. 

 
3. člen 
(pojmi) 

 
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot ga določa zakon, ki ureja pogrebno in 
pokopališko dejavnost, in podzakonski predpisi, izdani na njegovi podlagi. 
 

4. člen 
(pogrebna in pokopališka dejavnost) 
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(1) Pokopališka dejavnost, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, obsega 
upravljanje in urejanje pokopališč. 
(2) Pogrebna dejavnost, ki obsega prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in 
izvedbo pogreba, je gospodarska dejavnost, ki jo lahko opravljajo fizične ali pravne osebe, če 
izpolnjujejo zakonske in podzakonske določbe. Pogrebna dejavnost se izvaja skladno z 
odlokom in v dogovoru z upravljavcem pokopališča, na katerem se vrši pokop.  
(3) Uporaba storitev javne gospodarske službe iz prvega odstavka tega člena je obvezna za 
vse, ki se odločijo, da jih bodo koristili na območju občine Vrhnika. 
(4) Pogrebno dejavnost, ki obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe in je obvezna 
občinska gospodarska služba, Občina Vrhnika uredi s posebnim odlokom. 
 

5. člen 
(pokopališča) 

 
(1) Pokopališče je komunalno-sanitarni objekt, katerega lastniki so Župnija Vrhnika oziroma 
Občina Vrhnika oziroma Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. oziroma krajevne 
skupnosti.  
(2) Na območju občine Vrhnika so naslednja pokopališča: Centralno pokopališče na Vrhniki, 
Verd, Stara Vrhnika, Podlipa, Zaplana, Sinja Gorica, Blatna Brezovica, Bevke, Ligojna. 
(3) Na pokopališčih iz prejšnjega odstavka se pokopavajo vsi umrli na območjih, za katere so 
pokopališča namenjena, razen če je umrli pred smrtjo izrazil željo, da želi biti pokopan na 
pokopališču v drugem kraju ali če tako želijo svojci umrlega, ter umrli iz drugih krajev, če pred 
smrtjo izrazijo takšno željo oziroma jo izrazijo svojci umrlega. 
(4) O ustanovitvi novih in razširitvi obstoječih pokopališč odloča Občinski svet Občine Vrhnika 
na predlog župana, oziroma posameznega Sveta krajevne skupnosti, pod pogoji in v skladu z 
občinskim prostorskim načrtom ter zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.  
(5) O opustitvi obstoječih pokopališč odloča Občinski svet Občine Vrhnika na predlog župana, 
oziroma posameznega Sveta krajevne skupnosti, pod pogoji in v skladu z zakonom, ki ureja 
pogrebno in pokopališko dejavnost.  
 

6. člen  
(upravljavci pokopališč) 

 
(1) Za upravljavca Centralnega pokopališča na Vrhniki Občina Vrhnika določa Javno podjetje 
Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. . 
(2) Upravljavci ostalih pokopališč na območju občine Vrhnika so: 

- upravljavec pokopališča Verd je KS Verd, 
- upravljavec pokopališča Stara Vrhnika je KS Stara Vrhnika, 

- upravljavec pokopališča Podlipa je KS Podlipa, 

- upravljavec pokopališča Zaplana je KS Zaplana, 

- upravljavec pokopališča Sinja Gorica je KS Sinja Gorica, 

- upravljavec pokopališča Blatna Brezovica je KS Blatna Brezovica, 

- upravljavec pokopališča Bevke je KS Bevke, 

- upravljavec pokopališča Ligojna je KS Ligojna. 

(3) Lastniki z upravljavci iz prejšnjih dveh odstavkov sklenejo pogodbe o upravljanju za 
pokopališča, ki so v njihovi lasti.  
 

7. člen 
(upravljanje pokopališč) 

 
Upravljavec pokopališča lahko skladno z zakonom, ki ureja javno naročanje, oziroma v drugem 
postopku zbiranja ponudb skladno z internimi pravnimi akti sklene pogodbo z usposobljenim 
izvajalcem za zagotavljanje urejenosti pokopališča in izvajanje investicijskega vzdrževanja. 
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2. POKOPALIŠKI RED 

2.1. Osnovni obseg pogreba 

 
8.  člen 

(osnovni obseg pogreba) 
 
(1) Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno 
slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo. 
(2) Osnovni pogreb z žaro, osnovni pogreb s krsto in osnovni pogreb z raztrosom pepela na 
pokopališču se opravijo skladno s Standardi in normativi za osnovni pogreb, katere sta sprejeli 
Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
 

9. člen  
(prijava pokopa) 

 
(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. Prijava pokopa se opravi najmanj 30 ur pred 
nameravanim pogrebom.  
(2) Kadar naročnika ni, prijavi pokop Občina Vrhnika, če: 

- je imel pokojnik na njenem območju zadnje stalno prebivališče, 
- je imel pokojnik na njenem območju zadnje začasno prebivališče, kadar ni mogoče 

ugotoviti zadnjega stalnega prebivališča,  
- ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, pa je oseba umrla oziroma 

je bila najdena na območju občine Vrhnika.  
(3) Ob prijavi pokopa se upravljavec in naročnik dogovorita o: 

- načinu in času pokopa, 
- načinu in času uporabe mrliške vežice, 
- prostoru za grob, 
- najemniku groba pri novih grobovih. 

(4) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti 
listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega 
registra, kjer je bila smrt prijavljena.  
 

10. člen  
(priprava pokojnika) 

 
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede 
izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko 
dejavnost.  
 

11. člen 
(minimalna pogrebna slovesnost) 

 
(1) Minimalna pogrebna slovesnost obsega žalni obred, prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške 
vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa oziroma raztrosa pepela, pokop oziroma 
raztros pepela in pozdrav s slovensko zastavo.  
(2) Minimalna pogrebna slovesnost lahko traja največ 45 minut. 
 

12. člen 
(pokop) 

 



(1) Pokop obsega vsa dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov pokojnika v grobni 
prostor ali raztros pepela, v skladu s pokojnikovo voljo in tem odlokom. 
(2) Pokop lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s tem odlokom. 
 

2.2. Način izvajanja pogrebne slovesnosti 

 
13. člen  

(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
 

(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred 
upepelitvijo.  
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti ter pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik 
pogreba oziroma s strani naročnika izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.  
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo 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 in društev.  
(6) Izjemoma lahko pogrebno slovesnost organizirajo tudi državni organi v skladu s 
protokolarnimi predpisi in zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.  
 

14. člen  
(potek pogrebne slovesnosti) 

 
(1) Pogrebna slovesnost se prične z dvigom krste z umrlim ali žare z upepeljenimi ostanki 
umrlega z mrliškega odra v mrliški vežici ali z mrliškega voza. Če pri pogrebni slovesnosti 
sodeluje godba ali pevski zbor, slednji pred pričetkom pogrebnega sprevoda zaigrajo ali 
zapojejo žalostinko. Sledijo lahko poslovilni govori ter verski obred. Slovesnost je končana po 
minuti molka ter poklonitvi zastav. Del slovesnosti se lahko na željo svojcev opravi tudi ob 
grobu.  
(2) V pogrebno slovesnost je v skladu z voljo umrlega ali njegovih svojcev lahko vključen 
poseben protokol vojaške, lovske, gasilske ali druge organizacije. 
(3) Pogrebni sprevod se odvija od kraja, kjer se prične pogrebna slovesnost, do groba na 
pokopališču. Na željo pokojnika ali njegovih svojcev se lahko opravi verski obred, ki se odvija 
od mrliške vežice do cerkve in nato do groba. 
(4) Udeleženci sprevoda se praviloma razporedijo na naslednji način:  
1. Cerkveni sprevod: slovenska zastava z žalnim trakom, križ, prapori, predstavniki društev, 
cvetje in venci, pevci, odlikovanja, duhovnik, krsta ali žara, svojci in ostali udeleženci pogreba.  
2. Civilni in državni sprevod: slovenska zastava z žalnim trakom, prapori, predstavniki društev, 
cvetje in venci, pevci, odlikovanja, krsta ali žara, svojci in ostali udeleženci pogreba.  
(5) Udeleženci sprevoda se lahko razporedijo tudi na drugačen način, če je to v skladu s 
krajevnim običajem. 
(6) Ko pride pogrebni sprevod do groba, se krsta ali žara položi v grob. Ob grobu se udeleženci 
razvrstijo tako, da so neposredno ob njem svojci pokojnika, zastavonoše in praporščaki ter 
nosači odlikovanj, priznanj in vencev, govorniki, predstavnik verske skupnosti, v kolikor gre za 
cerkveni obred, nato pa drugi udeleženci pogrebne slovesnosti. Pri odprtem grobu sledijo še 
poslovilni govori, pozdrav z zastavami in prapori, nastop godbe, pevcev ter verski obred, če 
sodeluje predstavnik verske skupnosti. Udeleženci pogreba se od pokojnika poslovijo z 
mimohodom. 
(7) Če pri pogrebni slovesnosti sodeluje častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, 
mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, ki jo zagotovi vodja enote. 
Častna salva se izstreli trikrat ob pozdravu zastav in praporov pokojnika, pred zaključkom 
pogrebne slovesnosti.  



(8) V primeru verskega pogreba se zvoni v skladu s predpisi verske skupnosti.  
(9) Najkasneje dve uri po končanem pogrebu je dolžan upravljavec pokopališča grob zasuti in 
ga začasno primerno urediti tako, da ne poškoduje sosednjih grobov, z delom pa prične, ko se 
večina udeležencev pogrebne slovesnosti umakne iz okolice groba. 
(10) Javne pogrebne svečanosti se lahko udeleži vsakdo, ki upošteva pravila dostojanstva in 
pieteto do umrlega. 
(11) Na željo pokojnika ali njegovih sorodnikov se pogreb lahko opravi v družinskem krogu. 
 

15. člen 
(pogrebna slovesnost z raztrosom pepela) 

 
Pogrebna slovesnost z raztrosom pepela se lahko opravi kot minimalna pogrebna slovesnost 
skladno z določbo 11. člena tega odloka, oziroma kot pogrebna slovesnost iz 14. člena tega 
odloka.  
 

2.3. Način in čas pokopa 

 
16. člen  

(način pokopa) 
 
(1) Na območju občine Vrhnika so dovoljene naslednje vrste pokopov:  

- pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob;  
- pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob;  
- raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj 

njega;  
- pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča, 
- posebni pokopi v grobnico na Drči, v katero se pokopljejo le prvoborci s posebnimi 

zaslugami v NOB.  
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, 
ni dovoljeno.  
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma 
izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.  
 

17. člen  
(čas pokopa) 

 
(1) Na vseh pokopališčih v občini Vrhnika se opravljajo pokopi vsak dan v tednu, skladno z 
dogovorom med upravljavcem pokopališča in svojci pokojnika. 
(2) Čas pokopa uskladita upravljavec in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne 
dejavnosti.  
 

18. člen  
(način pokopa, če je plačnik Občina Vrhnika) 

 
(1) Če je plačnik pokopa Občina Vrhnika, se opravi pokop z raztrosom pepela.  
(2) Občina Vrhnika ima v primeru iz prejšnjega odstavka pravico do povračila pogrebnih 
stroškov iz zapuščine umrlega.  
 

2.4. Pokop zunaj pokopališča  

 
19. člen 

(možnost pokopa zunaj pokopališča) 



 
(1) V občini Vrhnika je pokop zunaj pokopališča dovoljen kot posebni pokop stanovskih 
predstavnikov v grobnice verskih skupnosti ter pokop z raztrosom pepela. Oba pokopa se 
lahko opravita po predhodnem soglasju pristojnega oddelka občinske uprave Občine Vrhnika. 
(2) Pokop zunaj pokopališča se izvede v skladu z določili zakona, ki ureja pogrebno in 
pokopališko dejavnost.  
 

2.5. Mrliške vežice  

 
20. člen  

(mrliške vežice) 
 
(1) Mrliška vežica je obvezna na vseh pokopališčih v občini Vrhnika.  
(2) Na pokopališčih, kjer je mrliška vežica, se pokojnega prenese v mrliško vežico, kjer leži do 
pokopa. V mrliški vežici, v kateri pokojnik leži, upravljavec pokopališča v dogovoru z 
naročnikom pogreba postavi pult z žalno knjigo. 
(3) V primeru ustanovitve novega pokopališča se do izgradnje nove mrliške vežice uporablja 
mrliška vežica na dotedanjem pokopališču krajevne skupnosti oziroma Centralnega 
pokopališča na Vrhniki. 
(4) V občini Vrhnika ni dovoljeno, da je pokojnik do pogreba doma.  
(5) Posmrtni ostanki stanovalcev Doma upokojencev Vrhnika, ki bodo pokopani na 
pokopališčih v drugih občinah, se lahko čuvajo v mrliški vežici doma upokojencev. 
 

21. člen 
(obratovanje mrliških vežic) 

 
(1) Mrliško vežico upravljavec pokopališča odpre v trenutku, ko se pokojnika pripelje, zapre pa 
jo takoj po koncu pogrebne slovesnosti. 
(2) Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotoviti neprestan nadzor mrliške vežice med 
pogrebno slovesnostjo. 
(3) Mrliške vežice so lahko skladno s prvim odstavkom tega člena na dan pogreba odprte v 
poletnem času med 9. in 20. uro, v zimskem času pa med 9. in 18. uro. 
(4) Svojci so dolžni mrliško vežico in ostale prostore izprazniti takoj po koncu pogrebne 
slovesnosti.  
 

2.6. Obseg prve ureditve groba 

 
22. člen 

(prva ureditev groba) 
 
(1) Prvo ureditev groba izvede upravljavec pokopališča, ki po pogrebu zasuje grobno jamo 
oziroma zapre pokrov žarne niše, na grob pa položi cvetje ali ga razporedi na stojalo. Prva 
ureditev groba poleg navedenega zajema še odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na 
odlagališče.  
(2) Najemnik groba lahko do dokončne ureditve groba na grob postavi začasno obeležje. 
 

2.7. Vzdrževanje reda na pokopališču  

 
23. člen  

(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 
 



Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču 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 s strani naročnika 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.  

 
24. člen  

(prepovedi) 
 
Na pokopališčih in objektih, namenjenih za izvajanje pogrebne dejavnosti v občini Vrhnika ni 
dovoljeno:  

- nedostojno vedenje, kot je vpitje, žvižganje, glasno smejanje, razgrajanje, povzročanje 
hrupa,  

- hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;  
- odlaganje smeti izven za to določenih mest;  
- odlaganje smeti, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke kapacitete za odpadke;  
- onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov 

ali nasadov;  
- vodenje živali na pokopališki prostor in v objekte na območju pokopališča;  
- odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju 

pokopališča;  
- opravljanje prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del v času 

napovedane pogrebne slovesnosti;  
- uporabljanje prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter 

službenih vozil upravljavca pokopališča in izvajalca pogrebne slovesnosti;  
- nameščanje reklamnih sporočil na območju pokopališča, razen uradnih obvestil 

upravljavca pokopališča;  
- odlaganje in puščanje gradbenih odpadkov, ki nastanejo kot pripravljalna dela pri večjih 

posegih kot so kamnoseška in vrtnarska dela;  
- izvajanje zasaditev visoko rastočega drevja na grobovih;  
- postavljanje in odstranjevanje nagrobnih obeležij brez soglasja upravljavca 

pokopališča.  
 

2.8. Način oddaje grobov v najem  

 
25. člen  

(pogodba o najemu groba) 
 
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe v skladu s 

tem odlokom.  

(2) Pogodba o najemu groba vsebuje vsaj:  
- podatke o upravljavcu in najemniku;  
- čas najema;  
- vrsto, zaporedno številko in velikost groba na posameznem pokopališču;  
- način plačevanja;  
- obveznosti upravljavca in najemnika;  
- pogoje za prenos najemnega razmerja; 
- ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti upravljavca in najemnika iz te pogodbe.  

(3) Pogodba o najemu groba se sklene za nedoločen čas.  



(4) Če se pravni naslednik najemnika groba odpove prostoru za grob ali če pravnih 
naslednikov ni, lahko pogodbo o najemu podaljša tudi tretja oseba. 
(5) Najemna pogodba se lahko razdre v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja pogrebno in 
pokopališko dejavnost. 
(6) Po razdrtju najemne pogodbe upravljavec obvesti najemnika, da lahko na njegove stroške 
izvrši prekop in prenos posmrtnih ostankov v skupno grobišče. Če upravljavec v roku enega 
meseca ne prejme odgovora najemnika, posmrtni ostanki ostanejo v grobu, upravljavec pa 
lahko grob odda v najem drugemu najemniku. Grobni prostor se lahko pred pretekom 
mirovalne dobe odda naprej le kot žarni grob.  
 

2.9. Posegi v prostor na pokopališču  

 
26. člen  

(posegi v prostor na pokopališču) 
 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter 
vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen le ob predhodnem soglasju upravljavca 
pokopališča.  
(2) Upravljavec daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih 
nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in 
pokopališko dejavnost in tem odlokom.  
(3) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in 
drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) izvajalec storitve le priglasi termin izvedbe del 
pri upravljavcu. Priglasitev del je brezplačna.  
(4) Drugih manjših del, ki jih lahko izvede najemnik groba sam, ni potrebno priglasiti.  
 

2.10. Grobovi  

 
27. člen  

(vrste grobov) 
 
(1) Na pokopališčih iz drugega odstavka 5. člena so naslednje vrste grobov in prostorov:  

- enojni, dvojni, povečani grobni prostor in grobnice,  
- grobišča in skupni grob,  
- žarni grobovi,  
- prostor za raztros pepela.  

(2) V primeru izrednih razmer se mesto skupnega groba določi na enem izmed pokopališč iz 
drugega odstavka 5. člena tega odloka.  
 
 

28. člen  
(tehnični normativi za grobove na Centralnem pokopališču na Vrhniki) 

 
(1) Mere grobov so:  

- enojni grob: globina 180 cm, širina 100 cm in dolžina 220 cm.  
- dvojni grob: globina 180 m, širina 150 cm, dolžina pa 220 cm.  

(2) Pri otroških grobovih smejo biti grobne jame skrajšane in zožane, globoke pa najmanj 120 
cm. 
(3) Minimalna debelina plasti zasutja nad zadnjo krsto ne sme biti manjša od 150 cm.  
(4) Dimenzije obstoječih grobov ostanejo nespremenjene.  
(5) Višina nagrobnikov je od 70 do 100 cm, na talnih žarnih grobovih pa 70 cm. 
(6) Gradnja novih grobnic na pokopališčih v občini Vrhnika ni dovoljena. 



(7) Razvrstitev obstoječih grobov v ustrezajoče vrste grobov po tem odloku določi župan s 
posebnim sklepom. 
 

29. člen 
(širine poti na Centralnem pokopališču na Vrhniki) 

 
(1) Širina med vrstami grobov na posameznem polju je: 

- I. polje: 80 cm, 
- II. in III. polje: 100 cm, 
- žarno polje: 80 cm. 

(2) Širina poti med grobovi na posameznem polju je: 
- I. polje: 40 cm, 
- II. in III. polje: 50 cm, 
- žarno polje: 20 cm. 

 
30. člen 

(tehnični normativi za grobove na pokopališčih krajevnih skupnosti) 
 
(1) Dimenzije grobov, širino med grobovi in višino nagrobnikov določajo ureditveni načrti 
posameznih pokopališč v upravljanju krajevnih skupnosti na območju občine Vrhnika. 
(2) Minimalne mere so: 

- grobne jame: globina 180 cm, dolžina 220 cm, širina 80 cm, 
- širina med vrstami grobov: 50 cm, 
- višina nagrobnikov je od 70 do 100 cm, na talnih žarnih grobovih pa 70 cm. 

 
31. člen  

(tehnični normativi za žarne grobove) 
 
(1) Talni žarni grob je širok 70 cm in dolg 140 cm. Talni žarni grob se lahko poglobi.  
(2) Dimenzije zidne žarne niše v žarnem zidu so: višina 50 cm, širina 50 cm in globina 50 cm.  
(3) Dimenzije obstoječih žarnih grobov ostanejo nespremenjene.  
(4) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.  
 

32. člen  
(mirovalna doba) 

 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu.  
(2) Ponoven pokop na isto mesto v istem grobu ali prekop groba se lahko opravi po mirovalni 
dobi, ki je deset let. 
(3) Za grobove, na katerih je bil opravljen žarni pokop, določila tega člena ne veljajo. 
(4) Odpiranje grobov pred rokom, določenim v drugem odstavku tega člena, je dopustno le na 
zahtevo organa, pristojnega za začetek in vodenje kazenskega postopka. 
 

2.11. Urejanje pokopališč 

 
33. člen 

(zagotavljanje urejenosti pokopališč) 
 
(1) Zagotavljanje urejenosti pokopališč obsega vzdrževanje pokopališč in pokopaliških 
objektov ter infrastrukture in storitve najema pokopaliških objektov. 
(2) Storitev vzdrževanja pokopališč obsega vsaj:  

- vzdrževanje poti, 
- urejanje in obrezovanje žive meje in dreves, 



- košnja zelenic, 
- čiščenje in odstranjevanje snega, listja itd., 
- ločeno zbiranje odpadkov, 
- označitev groba, 

- izkop in zasip jame, 
- prva ureditev groba, 
- manjša vzdrževalna dela na objektih pokopališča, 
- vzdrževanje čistoče v in na vseh objektih in infrastrukturi na pokopališču. 

(3) Upravljavec pokopališča do konca novembra tekočega leta za naslednje leto pripravi 
program vzdrževanja pokopališča, ki vsebuje tudi oceno stroškov projektov iz 36. člena tega 
odloka ter ga posreduje Občini Vrhnika v potrditev. 
 

34. člen  
(načrt razdelitve) 

 
Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve, ki je sestavljen iz situacije pokopališča, 
z vrisanimi grobnimi polji, oštevilčenimi grobovi, objekti in komunalnimi priključki. 
 

35. člen 
(urejanje in vzdrževanje grobov) 

 
(1) Najemnik mora grob redno vzdrževati in urejati. Spomeniki, nagrobne ograje in druga 
znamenja in naprave ne smejo segati preko meja grobnega prostora.  
(2) Grob, ki je tako zanemarjen, da ogroža varnost ljudi in sosednjih grobov ali če kvari izgled 
sosednjih grobov oziroma izgled pokopališča kot celote, se smatra za zapuščenega. V takih 
primerih upravljavec pokopališča postopa kot pri razdrtju najemne pogodbe. 
 

36. člen 
(nova pokopališča, razširitve in opustitve) 

 
O ustanovitvi novih, razširitvi in opustitvi obstoječih pokopališč, odloča Občinski svet Občine 
Vrhnika na predlog župana oziroma Sveta posamezne krajevne skupnosti.  

 

3. JAVNA POOBLASTILA 

 
37. člen  

(vodenje evidenc) 
 
(1) Upravljavec pokopališča vodi trajno pisno evidenco o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani 
na pokopališču in evidenco najemnikov grobov za obdobje zadnjih deset let.  
 

38. člen 
(izdajanje soglasij) 

 
(1) Upravljavec pokopališča izda soglasje po tem odloku v treh dneh od prejema popolne 
vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik.  
(2) O pritožbi na zavrnitev soglasja odloči župan v petnajstih dneh. Odločitev župana je 
dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor. 
 



4. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN OBLIKOVANJA CEN 

STORITEV JAVNE SLUŽBE  

4.1. Viri financiranja javne službe  

 
39. člen 

(viri financiranja) 
 
Izvajanje pokopališke dejavnosti po tem odloku se financira iz:  

- grobnin za grobne prostore,  
- najemnin za mrliško vežico,  
- prodaje ostalih storitev,  
- proračuna Občine Vrhnika,  
- sredstev krajevne skupnosti in fizičnih oseb ter  
- drugih virov.  

 

4.2. Enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter 
druge pokopališke infrastrukture  

 
40. člen 
(cenik) 

 
(1) Upravljavec pokopališča zaračunava storitev vzdrževanja pokopališča ter pokopaliških 
objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture naročnikom oziroma izvajalcem 
pogrebnih storitev skladno z enotnim cenikom, ki ga potrdi župan in se usklajuje z rastjo cen 
življenjskih stroškov enkrat letno po podatkih, ki so objavljeni v Uradnem listu RS.  
(2) Cenik mora biti na voljo na vidnem mestu v prostorih upravljavca ter na njegovi spletni 
strani.  

 

4.4. Grobnina  

 
41. člen 

(grobnina) 
 
(1) Grobnina za grobni prostor se plačuje letno in je sestavljena iz stroškov za urejenost 
pokopališča, oddaje grobov v najem in stroškov vodenja evidence. Račune za grobnino izstavi 
najemnikom grobov upravljavec pokopališča glede na vrste grobov, navedene v 27. členu tega 
odloka.  
(2) Osnovna grobnina je grobnina za enojni grob. Razmerje grobnine za posamezno vrsto 
groba glede na enojni grob se določi s sklepom župana na predlog upravljavcev pokopališč. 
(3) Grobnina za raztros pepela se plača enkrat, pred raztrosom, in sicer v višini grobnine za 
enojni grob.  
(4) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja. 
(5) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred potekom mirovalne dobe, mora 
plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe. 
 

4.5. Oblikovanje cene storitev javne službe 

 
42. člen  

(oblikovanje cene storitev javne službe) 



 
(1) Upravičeni stroški, ki oblikujejo ceno grobnine za grobne prostore in ceno drugih postavk  
iz cenika pokopališke dejavnosti upravljavca pokopališča, obsegajo predvsem:  

- stroške najemnine pokopališke infrastrukture oziroma opreme, 
- stroške električne energije,  
- stroške ravnanja z odpadki,  
- stroške porabe vode in drugih komunalnih storitev, povezanih s tem, 
- stroške zavarovalnih premij,  
- stroške tekočega vzdrževanja pokopališč, mrliške vežice in drugih komunalnih objektov 

in naprav,  
- stroške investicijskega vzdrževanja pokopališč, mrliške vežice in drugih komunalnih 

objektov in naprav,  
- stroške dela,  
- stroške amortizacije delovnih sredstev v lasti upravljavca,  
- druge stroške vezane na zagotavljanje nemotenega delovanja pokopališč, mrliške 

vežice in drugih komunalnih objektov in naprav.  
(2) Občina Vrhnika lahko subvencionira ceno grobnine ali najema mrliške vežice s posebnim 
sklepom, s katerim opredeli, katerim skupinam uporabnikov bo iz proračuna krila del cene 
izvajanja pokopališke dejavnosti. Z upoštevanjem višine potrjene cene upravljavca 
pokopališča in akta, s katerim se opredeli subvencija Občine Vrhnika za posamezne skupine 
ali vse uporabnike, se izdela cenik storitev za uporabnike, ki ga izvajalec pokopališke 
dejavnosti uporablja pri zaračunavanju dela svoje cene neposredno uporabnikom.  
(3) Pri oblikovanju cen drugih storitev, ki jih izvajalec pokopaliških storitev lahko ponuja 
uporabnikom pokopališč, niso pa predmet izvajanja javne gospodarske službe, se upošteva 
tudi morebitne druge stroške storitev in materiala ter razmere na trgu.  
(4) Osnovno grobnino, najemnino za uporabo mrliške vežice ter cene iz prvega in drugega 
odstavka tega člena se oblikujejo, potrjujejo in uveljavijo skladno z zakonom in drugimi 
predpisi, potrdi pa jih župan. 
 

5. NADZOR 

 
43. člen 

(nadzor) 
 
Nadzor nad izvajanjem  tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo. 
 

6. KAZENSKE DOLOČBE  

 
44. člen 

(prekrški) 
 
(1) Z globo 500,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik če:  

- na območju pokopališča odlaga smeti izven za to določenega prostora, 
- onesnažuje pokopališke objekte in naprave, nagrobnike, grobove ali nasade, 
- brez soglasja upravljavca pokopališča opravlja prevoz kamnoseških, vrtnarskih, 

kovino-strugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne svečanosti, 
- vstopa na pokopališče s kolesom s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem, 

motornim kolesom ali drugim vozilom,  
- opravlja vožnjo, ustavlja ali parkira na pokopališču v nasprotju z določbami tega odloka. 

(2) Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna 
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 
(3) Z globo 100,00 EUR se kaznuje fizična oseba, ki: 



- se nedostojno vede (vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma 
prostorih za grobove itd.), 

- na območju pokopališča odlaga smeti izven za to določenega prostora, 
- onesnažuje pokopališke objekte in naprave, nagrobnike, grobove ali nasade, 
- vodi živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča, 
- opravlja večja vrtnarska in druga dela na grobu, ki povzročajo prekomerni hrup, vstopa 

na pokopališče s kolesom s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem, motornim 
kolesom ali drugim vozilom. 

 

7. KONČNE DOLOČBE  

 
45. člen  

(prenehanje veljavnosti) 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti 
ter o urejanju pokopališč na območju občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/99) ter Pravilnik o 
pokopališkem redu za pokopališča v občini Vrhnika (Naš časopis, št. 269/2001). 
 

46. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

 
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v glasilu Naš časopis.  
 
 
Št. 354-42/2015 (6-08) 
Vrhnika, dne 24. 9. 2020     
 

    Župan 
         Daniel Cukjati 
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