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OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE APAČE 
 
 

1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU  
 

 

ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI APAČE  (PRVA OBRAVNAVA) 
 

 
2. PREDLAGATELJ GRADIVA 
Župan občine Apače 
 
3. VSEBINA GRADIVA 
Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Apače.  
 
4. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA  
Helena Kraupner, občinska uprava.  
 
5. PRIPRAVLJALEC GRADIVA 
Občinska uprava občine Apače.  
 
6. PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti 
/ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 
21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16) in 18. člena Statuta Občine Apače (Uradno 
glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07 in 53/12) je Občinski svet Občine Apače na 
____________ seji dne ____________ sprejel Odlok o pokopališkem redu v Občini Apače – prva 
obravnava.  
 
7. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMA 
Redni postopek.  
 
8. OBRAZLOŽITEV 
Občina Apače ima trenutno še v veljavi Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju 
pokopališča ter pokopališkem redu na območju Občine Apače iz leta 2009 ter manjšo spremembo v letu 
2015. Nov Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti je bil sprejet oktobra 2016, prejšnji Zakon pa je bil 
veljavi kar od leta 1984.  
 
Z novim Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej, Ur. list RS, št. 62/2016), se le še del 
pogrebne dejavnosti določa kot obvezna gospodarska javna služba in sicer v delu, ki določa 24-urno 
dežurno službo, izvajanje pogrebne dejavnosti v tistem delu, ki ureja prevoz, pripravo, upepelitev 
pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, pa opredeljuje kot storitev na trgu, ki jo lahko zagotavlja 
katerakoli pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z navedenim Zakonom. Prav tako nov 
Zakon zdaj posebej opredeljuje pokopališko dejavnost, ki obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju 
zagotavlja občina, kot upravljavec pokopališča.  
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti je stopil v veljavo 15.10.2016, zato je potrebno sprejeti nov 
Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Apače, ki bo usklajen z veljavno zakonodajo.  
 
Apače, 11.10.2017 
 
PRIPRAVILA:                      ŽUPAN  
Helena Kraupner        OBČINE APAČE 
         Franc PIŽMOHT 
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PREDLOG  
        PRVA OBRAVNAVA  

 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti 
/ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 
21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16) in 18. člena Statuta Občine Apače (Uradno 
glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07 in 53/12), je Občinski svet Občine Apače na 
………………… seji dne …………… sprejel 

 
ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI APAČE 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen  

(vsebina odloka) 
 
1) S tem odlokom se ureja izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Apače – pokopališki 

red ter podelitev koncesije za 24-urno dežurno službo. 
2) Pogrebna in pokopališka dejavnost se opravljata po načelu pietete do pokojnic in pokojnikov (v 

nadaljevanju: pokojnik) in njihovih svojcev in se uporablja za pokopališče Apače na območju Občine 
Apače.  

 
 

2. člen  
(pogrebna in pokopališka dejavnost) 

 
1) Pogrebna dejavnost obsega: 

- zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba; 
- prevoz, priprava in upepelitev pokojnika ter priprava in izvedba pogreba, ki se izvaja, kot tržna 

pogrebna dejavnost. 
 
2) Pokopališka dejavnost obsega: 

- upravljanje in urejanje pokopališč, kar zagotavlja občina.  
 
 

3. člen  
(pokopališki red) 

 
Pokopališki red podrobneje določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Apače in sicer: 

- 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, 
- 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, 
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- zvrsti grobov, 
- okvirne tehnične normative za grobove, 
- mirovalno dobo za grobove, 
- način določitve cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge 

pokopališke infrastrukture, 
- pogrebno pristojbino, 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, 
- vodenje evidenc, 
- druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.  

 
 

4. člen  
(opredelitev območja) 

 
1) Na območju Občine Apače je eno pokopališče in sicer v naselju Apače.  
2) Na pokopališču Apače se lahko pokoplje: 

- umrli prebivalci Občine Apače, razen tistih, ki so v času življenja izrazili željo, da bi bili pokopani 
drugje, ali so tako željo izrazili njihovi svojci,  

- umrle osebe, ki so živele izven Občine Apače, so bile rojene na območju Občine Apače in so v 
času življenja izrazile željo, da bi bile pokopane na pokopališču Apače, ali pa so tako željo izrazili 
njihovi svojci,  

- druge osebe, ki so umrle na območju Občine Apače in ni znana druga lokacija za pokop,  
3) Izjemoma se lahko na pokopališču Apače pokopljejo tudi umrli iz drugih krajev ali tujci, če je umrli 

pred smrtjo izrazil tako željo, ali če tako želijo svojci umrlega.  
4) Na pokopališču Apače se s tem odlokom zagotavlja enakopravna obravnava kamnosekov, vrtnarjev in 

drugih izvajalcev na pokopališču.  
 
 

5. člen  
(subsidiarnost) 

 
V kolikor s tem Odlokom ni posebej določeno, se za vsa vprašanja v zvezi z izvajanjem pogrebne in 
pokopališke dejavnosti uporabljajo republiški in občinski predpisi s področja opravljanja pogrebne in 
pokopališke dejavnosti.  
 
 
II. POGREBNA DEJAVNOST 
 

6. člen  
(pogrebna dejavnost) 

 
Pogrebna dejavnost zajema: 
1) 24 – urna dežurna služba, ki je obvezna gospodarska javna služba in se v Občini Apače izvaja s 

podeljeno koncesijo.  
2) Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu in obsega naslednje storitve: 

- Prevoz pokojnika (ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba) 
- Priprava pokojnika,  
- Upepelitev pokojnika 
- Priprava in izvedba pogreba  

3) Izvajalec ali izvajalka (v nadaljevanju: izvajalec) pogrebne dejavnosti, ki se izvaja na trgu, je lahko 
pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti, ki jih določajo zakon in 
podzakonski predpisi in je za izvajanje pogrebne dejavnosti pridobil dovoljenje.  
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4) Za izvajanje 24-urne dežurne službe dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno.  
 
 

7. člen  
(24-urna dežurna služba) 

 
1) 24-urna dežurna 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.  

2) Izvajalec 24-urne dežurne službe mora izpolnjevati zakonsko določene pogoje.  
3) Na območju Občine Apače je izvajalec 24-urne dežurne službe koncesionar. Koncesionar se izbere na 

podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije.  
 
 

8. člen  
(pogreb) 

 
1) Naročilo pogreba obsega: 

- prijavo pokopa, 
- pogrebno slovesnost, 
- pokop pokojnika. 

2) Osnovni pogreb obsega:  prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in 
pokop, vključno s pogrebno opremo 

 
 

9. člen  
(prijava pokopa) 

 
1) Pokop upravljavcu pokopališča prijavi 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) K prijavi pogreba je potrebno priložiti tudi listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena 
organizacija, ali matičar registra, kjer je bila smrt prijavljena.  

3) Ob prijavi pokopa upravljavec z naročnikom pogreba uskladi tudi grobno mesto pokopa pokojnika, če 
le to že obstoji, sicer se določi novo grobno mesto in sklene ustrezna najemna pogodba, v kolikor ne 
gre za pokop z raztrosom pepela pokojnika.  

 
 

10. člen  
(priprava pokojnika) 

 
1) Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom.  
2) Priprava pokojnika se lahko opravlja le v ustreznih prostorih zdravstvene ustanove ali izvajalca 

pogrebne dejavnosti ali domovih za ostarele, če ni z zakonom drugače določeno.   
3) Priprava pokojnika se lahko opravi tudi na domu, če je pokojnik pred pogrebom v skladu z zakonom 

doma.  
4) Pokojnik je lahko pripeljan v mrliško vežico na dan pogreba ali največ dva dni prej.  
5) Verske skupnosti lahko v skladu  z zakonom in tem odlokom položijo pokojnega stanovskega 

predstavnika do pokopa v objekt, ki je namenjen opravljanju verskih obredov, praviloma na dan 
pogreba.  
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11. člen  
(prevoz pokojnika) 

 
Prevoz pokojnika je dovoljen po izdaji listine o ugotovljenem nastopu smrti v skladu s predpisi o mrliški 
pregledni službi, s posebnim pogrebnim vozilom, namenjenim izključno za prevoz pokojnikov, v skladu z 
zakonom in predpisi, ki urejajo prevoz posmrtnih ostankov. 
 
 

12. člen  
(upepelitev) 

 
1) Upepelitev se lahko opravi le v za to namenjenih ustanovah in pod pogoji, ki jih določa zakon.  
2) Žaro s pepelom pokojnika sme izvajalec upepelitve izročiti le izvajalcu pogrebne dejavnosti, ki ga je 

izbral naročnik pogreba ali občina, če naročnika ni.  
3) V kolikor bo pokojnik pokopan izven območja R. Slovenije, sme izvajalec upepelitve žaro s pepelom 

pokojnika izročiti le izvajalcu pogrebne službe, ki predloži dokazila o naročilu pokopa žare izven 
območja R. Slovenije.  

 
 

13. člen  
(pogrebna slovesnost) 

 
1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.  
2) Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno pokopališko moštvo obsega prevoz ali prenos 

pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.  
3) O pripravi in izvedbi pogreba se naročnik pogreba dogovori z upravljavcem pokopališča oziroma z 

izvajalcem pogrebne dejavnosti, ki ga prosto izbere na trgu: 
3) uskladi se čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa, pri čemer se upošteva želja pokojnika, če 

je le ta bila izražena in ni v neskladju z zakonom in tem odlokom ali je v nasprotju z moralo, prav 
tako se pod enakimi pogoji upošteva želja svojcev.  

4) Pri vseh dejanjih je potrebno spoštovati pieteto do pokojnika in svojcev ter spoštovati morebitno 
versko, rasno ali politično enakopravnost.  

5) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.  
6) Pogrebni sprevod, ki se praviloma prične pri mrliški vežici in ga vodi vodja sprevoda, je praviloma 

razporejen na naslednji način: 
- na čelu sprevoda nosač državne zastave, sledijo prapori, nato nosilci vencev, nosilci javnih 

odlikovanj in drugih priznanj, godba, pevci, sledi pogrebni voz ali nosilci krste ali žare, nato 
najožji svojci pokojnika in za njimi ostali udeleženci pogreba.  

- v primeru verskega obreda sta na čelu sprevoda nosača državne zastave in verskega obeležja, 
duhovnik pa pred pogrebnim vozom ali nosilcem žare pokojnika.  

7) Razpored se lahko izvede tudi drugače, če je bila tako izražena želja pokojnika ali njegovih svojcev ali 
je krajevno običajen način drugačen od navedenega v šestem odstavku tega člena.  

8) Verski obred se praviloma izvede sakralnem objektu na pokopališču.  
9) Najkasneje dve uri po končani pogrebni svečanosti mora izvajalec zasuti grob ali pokriti grobnico, z 

delom pa prične, ko se večina udeležencev pogrebne svečanosti umakne od okolice grobnega mesta.  
 
 

14. člen  
(pokop)  

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

pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s 
pokopališkim redom.  
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2) Pokopi umrlih se praviloma izvajajo vsak dan, vse dni v letu, od 8.00 do 18.00 ure.  
3) Praviloma se pokop opravi na pokopališču, zunaj pokopališča je dovoljen le, kot raztros pepela ali 

posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.  
4) Za pokop izven pokopališča je potrebna izdaja soglasja občinskega organa. Občinska uprava o 

raztrosu pepela zunaj pokopališča ali v grobnicah verskih skupnosti  (za predstavnike le-teh) odloči v 
roku sedem dni od prejema vloge. Zoper sklep občinske uprave ni pritožbe, dovoljen je upravni spor.  

5) Pokop lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s pokopališkim redom.  
6) Izjemoma lahko žaro s posmrtnimi ostanki pokojnika v grobno mesto ob prisotnosti izvajalca 

pogrebne dejavnosti, položijo svojci pokojnika, če je bila taka njihova želja ali želja pokojnika. Enako 
velja za raztros pepela.  

 
 

15. člen  
(mrliška vežica) 

 
Na pokopališču v občini Apače se nahaja ena mrliška vežica, ki praviloma obratuje med 8.00 in 20.00 uro.  
 
 

16. člen  
(stroški pogreba) 

 
1) Stroške pogreba poravna naročnik pogreba.  
2) Če naročnika pogreba ni, poravna stroške pogreba občina, ki je prijavila pokop. Plačnik je lahko tudi 

druga fizična ali pravna oseba.  
 
 

17. člen  
(način pokopa, ko je plačnik občina) 

 
Če je plačnik pokopa občina, se opravi pokop z raztrosom pepela pokojnika na delu pokopališča, ki je za 
to določen.  
 
 

18. člen  
(vrste pokopov) 

 
1) Vrste pokopov, ki so dovoljene v Občini Apače in o katere načinu izvedbe se dogovorita upravljavec 

pokopališča in naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti so: 
- 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; 
- raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega; 
- anonimni pokop; 
- prekop. 

2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni 
dovoljeno.  

 
 

19. člen  
(anonimni pokop) 

 
Anonimni pokop se opravi na željo pokojnika. Opravi se brez označbe imena in priimka s pokopom krste 
ali žare v grobni prostor ali z raztrosom pepela na za to določenem delu pokopališča.  
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20. člen  
(prekop) 

 
1) Na željo oziroma zahtevo svojcev ali drugih fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo in izkažejo za to 

upravičen interes, je lahko pokojnik izkopan in prenesen na drugo pokopališče ali v drug grob na 
istem pokopališču in sicer po predhodnem mnenju najemnika groba.  

2) Prekop pokojnika izvede grobar, pod pogoji, določenimi z zakonom.  
3) Za prekop je potrebno pridobiti dovoljenje občinske uprave. Dovoljenje se izda na podlagi vloge, kjer 

mora biti obvezno naveden izvajalec pogrebne dejavnosti, ki bo opravil prekop.  
4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za prekop žar in kasnejši raztros pepela.  
 
 

21. člen  
(mirovalna doba) 

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. 
 
 
III. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
 
III/I UPRAVLJANJE POKOPALIŠČA 

22. člen  
(upravljanje pokopališča) 

 
1) Upravljavec pokopališča v Občini Apače je režijski obrat v občinski upravi Občine Apače. 
2) Upravljanje pokopališča obsega naslednje dejavnosti: 

2.1. Zagotavljanje urejenosti pokopališča, ki obsega: 
o Vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov, poti, zelenic, dreves, odvoz odpadkov, 

porabo vode in elektrike in druga podobna vzdrževalna dela, administrativne 
upravljavske stroške; 

o Storitve najema pokopaliških objektov in naprav 
o Storitve grobarjev, ki zajemajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki 

zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče in sicer najkasneje v 
roku enega dneva po pogrebu; ter prekop posmrtnih ostankov;  

o Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz 
mrliške vežice ali upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom 
pepela. 

2.2. Izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja; 
2.3. Oddajanje grobov v najem; 
2.4. Vodenje evidenc; 
2.5. Izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališča.  

3) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena, lahko občina za izvajanje storitev grobarjev ter 
pokopališko pogrebnega moštva, ki so opredeljene v tretji in četrti alineji 2.1 točke tega člena, 
pooblasti koncesionarja, ki bo na podlagi podeljene koncesije po postopku, ki ga določajo predpisi, 
izbran za koncesionarja 24-urne dežurne službe, opredeljene v 7. členu tega odloka.  
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23. člen  
(vzdrževanje pokopališča, skrb za red, čistočo in mir) 

 
1) Upravljavec pokopališča vzdržuje pokopališče tako, da skrbi za red, čistočo in mir in sicer: 

- skrbi za urejenost pokopališča in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte (redno kosi travo, 
obrezuje živo mejo, skrbi za čistočo pokopaliških poti, v zimskem času odstranjuje sneg z glavnih 
poti na pokopališču, zagotavlja praznjenje zabojnikov za odpadke, uporabnikom omogoča 
uporabo vode na fontanah, v spomladanskih do jesenskih mesecih, ter druga dela, ki 
zagotavljajo uporabnikom pokopališča nemoteno uporabo pokopališča in naprav), ter skrbi za 
red čistočo in mir na pokopališču in v njegovi neposredni okolici; 

- proti plačilu oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb ter evidenco 
pokopov in umrlih, ki so pokopani na pokopališču Apače ali so bili prekopani; 

- določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba 
oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;  

- organizira in nadzira dela na pokopališču;  
- skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora ter 

zagotavlja obratovanje vse dni v letu, vključno z uporabo pogrebne opreme, kot je voziček za 
prevoz krste ali žare ter vencev.  

2) Na pokopališču v občini Apače ni dovoljeno: 
- Nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje, hoja po grobovih, prostoru za 

grobove, prostoru, namenjenem za raztros pepela – razen za potrebe vzdrževanja zemljišča; 
- Odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora ter prinašanje in odlaganje odpadkov iz 

gospodinjstev ali poslovne dejavnosti v zabojnike za odpadke na pokopališču; 
- Odlaganje kamnoseških in drugih gradbenih odpadkov  
- Onesnaževanje pokopališkega prostora in objektov; 
- Poškodovanje mrliške vežice, grobov, drugih objektov, naprav ali predmetov in nasadov,  ter 

njihova odtujitev iz pokopališča; 
- Vodenje živali na pokopališče in v mrliško vežico; razen službenih psov ali psov vodnikov; 
- Uporabljanje katerih koli prevoznih sredstev na pokopališču, razen otroških vozičkov, invalidskih 

in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca pokopališča, izvajalca pogreba ter dostave 
materiala kamnosekov , vrtnarjev; 

- Opravljanje prevozov in opravljanje kamnoseških, vrtnarskih , kovinostrugarskih in podobnih del, 
ki povzročajo hrup v času napovedane pogrebne svečanosti; 

- Nameščanje reklamnih sporočil na celotnem območju pokopališča.  
3) Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki jo na pokopališču, grobovih, drugih objektih in napravah na 

območju pokopališča povzročijo tretje osebe.  
 
 

24. člen  
(izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja) 

 
Upravljavec pokopališča glede na stanje pokopaliških objektov in naprav ter predmetov skrbi za izvajanje 
novih investicij ter investicijskega vzdrževanje in s tem ohranja in izboljšuje urejenost in funkcionalnost 
pokopališča ter objektov in naprav na tem območju.  
 
 

25. člen  
(oddaja grobov v najem in obveznosti najemnika) 

 
1. Grob odda v najem upravljavec pokopališča na podlagi sklenjene najemne pogodbe najemniku, v 

skladu s predpisi in tem odlokom. 
2. Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.  
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3. 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, 
razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča. 

4. Najemno pogodbo z upravljavcem lahko namesto naročnika pogreba sklene tudi druga fizična ali 
pravna oseba, vendar le na podlagi pisnega soglasja naročnika pogreba. 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. 

5. 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 je poravnal stroške 
pogreba umrlega najemnika.  

6. Določila prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi, če je imel najemnik groba, ki je umrl, v 
najemu več grobov. 

7. Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni 
z najemno pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen.  

8. Najemnik groba mora vzdrževati grob, spoštovati pokopališki red ter najemno pogodbo.  
 
 

26. člen  
(trajanje najema grobov in grobnina) 

 
1. Grob se odda najemniku v najem za nedoločen čas. Za najem groba najemnik letno plačuje grobnino, 

na podlagi računa, ki ga enkrat letno za tekoče leto izstavi upravljavec pokopališča.  
2. Višino grobnine s sklepom določi občina in sicer na podlagi določil Zakona ter na predlog upravljavca 

pokopališča, upoštevaje tudi morebitno pogrebno pristojbino. V višino grobnine so všteti stroški za 
urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.  

3. Grobnina se lahko plača za obdobje, daljše od enega leta, a največ za deset let. 
4. Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.  
5. V primeru pisne odpovedi najemne pogodbe po volji najemnika mora najemnik plačati letno 

grobnino za tekoče leto, v katerem odpoveduje pogodbo.  
6. V kolikor želi najemnik odstopiti do najemne pogodbe pred pretekom mirovalne dobe, ki je določena 

10 let, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.  
7. Najem se lahko prekine v naslednjih primerih: 

- Če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu; 
- Če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določili najemne pogodbe; 
- Ob opustitvi pokopališča ali načrtu preureditve pokopališča; 
- Na željo najemnika, upoštevaje določila zakona in ob izpolnitvi pogoja pete točke tega člena, v 

kolikor gre za prekinitev pred potekom mirovalne dobe. Pri tem najemnik nosi stroške odstranitve 
nagrobnega obeležja in vzpostavitev grobnega mesta v prvotno stanje.  

8. Do konca mirovalne dobe se po prekinitvi najema grob šteje za opuščenega, po poteku te dobe se 
lahko odda drugemu najemniku.  

9. Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna 
doba za pokop s krsto je deset let. Mirovalna doba sme izjemoma biti tudi krajša od desetih let, kadar 
je bila grobna jama predhodno poglobljena in kadar nad spodnjo krsto ostane vsaj 0,1m zemlje, 
zgornja plast zemljine pa je visoka najmanj 1,5m.  

 
 

27. člen  
(vodenje evidenc) 

 
1. Občina, kot upravljavec pokopališča, vodi naslednje evidence: 

- trajno evidenco o pokojnikih, ki so ali, ki so bili pokopani na pokopališču, 
- trajno evidenco grobov – kataster, 
- evidenco najemnikov grobov za obdobje zadnjih desetih let.  
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2. Vsebina evidenc in njihova dostopnost javnosti je določena z zakonom. 
 
 

28. člen  
(izdaja soglasij) 

 
1) Občina, kot upravljavec pokopališča izdaja soglasja za postavitev, odstranitev spomenikov in drugih 

nagrobnih obeležij na območju pokopališča.  
2) Soglasje upravljavec pokopališča izda v roku treh dni od prejema popolne vloge, razen, ko gre za 

objekte kulturne dediščine ali kulturnega spomenika. O zavrnitvi soglasja odloči upravljavec 
pokopališča v roku 15 dni, pri čemer je odločitev občinskega organa dokončna, zoper njo pa je mogoč 
upravni spor.  

3) Za druga dela na območju pokopališča, kot so klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov ter 
drugih nagrobnih obeležij, za popravilo spomenika, v kolikor ostajajo vse zunanje mere enake, kot ob 
postavitvi, soglasje občine ni potrebno. Izvajalec pri upravljavcu pokopališča le priglasi termin izvedbe 
del, pri čemer je priglasitev brezplačna.  

 
 
III/II UREJANJE POKOPALIŠČA 
 

29. člen  
(urejanje pokopališča) 

 
1) Urejanje pokopališča zajema zgraditev ali razširitev obstoječega pokopališča, zgraditev pokopaliških 

objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališču, razdelitev pokopališča na 
posamezne zvrsti grobov in opustitev pokopališča.  

2) Občina opredelitev in razdelitev pokopališča ter zvrsti grobov po oddelkih ureja v svojem 
prostorskem aktu.  

 
 

30. člen  
(zvrsti grobov) 

 
Na pokopališču Apače so lahko naslednje zvrsti grobov: 

- Enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor, vrstni grobovi in grobnice,  
- Grobišča, kostnice in skupna grobišča,  
- Žarni grobovi,  
- Prostor za anonimne pokope,  
- Prostor za raztros pepela.  

 
 

31. člen  
(okvirne mere po zvrsteh grobov) 

 
1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in 

žare. Enojni grobovi so talni ali zidni. Talni grobovi so globoki praviloma najmanj 1,80m, vendar ne 
manj, kot 1,20m. Širina enojnega groba je največ 1,00m , dolžina do 2,20m.  

2) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne 
grobove se lahko poleg krst pokopavajo tudi žare. Talni grobovi so globoki praviloma najmanj 1,80m, 
vendar ne manj, kot 1,20m. Širina dvojnega groba je največ 2,00m, dolžina do 2,20m. 

3) Otroški grobovi so grobovi, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo otroške 
krste ali žare.  

4) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora.  
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5) Vrstni grobovi so tisti, ki so razporejeni drug ob drugem ter oblikovani po enotnih merilih. V njih se 
pokojniki pokopavajo brez poglobitve po vrstnem redu.  

6) Grobnice  imajo v celoti obzidan podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se polagajo 
ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in žare.  

7) Grobišča, kostnice in skupna grobišča so prostori, namenjeni za skupni pokop ob morebitnih 
naravnih in drugih nesrečah, v vojnih ali izrednih razmerah.  

8) Žarni grobovi so lahko talni ali zidni. Vanje se lahko pokopavajo le žare. Globina žarnega groba je 
najmanj 0,50m, širina od 0,60m do 1,00m, dolžina pa od 0,60m do 1,00m. Lahko se poglobi za 0,30m 
za nove žare. Žarni zid vsebuje žarne niše, enake velikosti, predvidene velikosti za do največ 5 žar. 
Višina žarnega zidu je lahko največ do 3m, njegova dolžina se prilagodi dejanskemu stanju na 
pokopališču. Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča. 

9) Prostor za anonimni pokop  je prostor na oddelku pokopališča, ki je enotno urejen po načrtu 
razdelitve, je brez označb in imen pokojnikov, namenjen pokopu krst ali žar. Podatke pokojnikov vodi 
upravljavec pokopališča. 

10) Prostor za raztros pepela je prostor na posebnem delu F oddelka pokopališča, ki je namenjen 
raztrosu pepela. Imena umrlih, razen v primeru anonimnega pokopa, so lahko, če naročniki pogrebov 
to želijo, napisana na skupnem spominskem obeležju, v enotni obliki. Na oddelku za raztros pepela je 
skupen prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Izven tega prostora ni dovoljeno polagati cvetja, 
sveč in drugih predmetov ali hoditi po tem prostoru, razen za namene opravljanja dejavnosti in 
vzdrževanja ter urejanja površin.  

11) Poti med vrstami grobov morajo biti široke praviloma 1,50 m, vendar ne manj kot 0,90 m. 
Prostor med grobovi mora biti širok najmanj 0,40 m. Na novo postavljeni spomeniki, nagrobne ograje 
in druga znamenja, ne smejo segati izven meje določenega grobnega prostora. Na obstoječem, 
starem delu pokopališča je potrebno mere smiselno prilagoditi obstoječemu stanju.  

 
 

32. člen  
(ceniki) 

 
Uporabniki oziroma najemniki za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge 
pokopališke infrastrukture plačujejo uporabnino/najemnino, izvajalec pogreba pa pogrebno pristojbino. 
Cene potrdi občinski svet in se vsako leto uskladi z rastvjo ceb življenjskih potrebščin.  
 
 
IV PODELITEV KONCESIJE ZA 24-URNO DEŽURNO SLUŽBO 
 

33. člen  
 
1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je 

predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba. 
2) Minimalne pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 

koncesionirane gospodarske javne službe so določeni v zakonu in so: 
- da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki je predmet javne službe in ima 
- če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt; 
- da ima zaposleni najmanj dve osebi; 
- da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnika, ki se uporablja izključno v te 

namene; 
- da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika; 
- da ima najmanj eno transportno krsto; 
- da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri 

ravnanju s pokojniki. 
3)  Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu predložiti Program izvajanja javna službe. 
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34. člen  

Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje pogrebne in pokopališke 
dejavnosti, podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, tem odlokom in drugimi predpisi občine. 
 
 

35. člen  
Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz tega odloka na celotnem območju se podeli enemu 
koncesionarju, s čimer koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne 
službe na tem območju.  
 
 

36. člen  
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe. 
 
 

37. člen  
Koncesija se podeli za obdobje 10 (deset) let. 
 
 

38. člen  
Koncesijsko razmerje preneha: 

- s prenehanjem koncesijske pogodbe, 
- z odvzemom koncesije, 
- s prevzemom javne službe v režijo, 
- v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo. 

 
 

39. člen  
1) Koncesijska pogodba preneha: 

- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, 
- z odpovedjo, 
- z razdrtjem. 

2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob 
odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi. 

 
 

40. člen  
1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe: 

- če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku, 
- če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba 
- ali kot koncesionirana gospodarska javna služba, 
- če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene 
- motnje v izvajanju dejavnosti, 
- če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta, 
- zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske 
- pogodbe, 
- če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati. 

2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz 
tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena. 

3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar 
pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb. 
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41. člen  

1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo. 
2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi. 
 
 

42. člen  
1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa. 
2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine. 
 
 

43. člen  
1) Javni razpis se opravi po določbah tega odloka, v skladu z določili zakona, ki ureja področje 

gospodarskih javnih služb. 
2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom 

določene pogoje. 
3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi. 
 
 

44. člen  
1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje o javnozasebnem 

partnerstvu. 
2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora 

izpolnjevati koncesionar in so določeni v 33. členu tega odloka. 
 
 

45. člen  
1) Za vodenje postopka razpisa špdečitve koncesije in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno 

komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.  
2) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z zakonom, ki ureja področje gospodarskih 

javnih služb. 
 
 

46. člen  
1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz 

drugega odstavka 45. člena tega odloka. 
2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, 

položaj stranke. 
 
 

47. člen  
Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan občine. 
 
 

48. člen  
1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta. 
2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih določenih z 

zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski 
pogodbi, drugače  pa samo s soglasjem koncesionarja. 

 
 

49. člen  
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1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih 
okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. 

2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati 
povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine oz. območju občine v 
nepredvidljivih okoliščinah. 

3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, 
kendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem. 

 
 

50. člen  
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne 
službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam. 
 
 

51. člen  
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne 
službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javna službe v režijo ali na drug 
način, določen v koncesijski pogodbi.  
 
 

52. člen  
1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne 

službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo, ki pri tem 
nastane koncedentu. 

2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo. 
 
 
V. NADZOR 
 

53. člen  
(izvajanje nadzora) 

 
1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja medobčinska inšpektorat in redarstvo. Nadzor 

nad izvajanjem koncesije opravlja občinska uprava. Koncesionar je dolžan občinski upravi na njeno 
zahtevo kadarkoli posredovati informacije o poslovanju, izvajanju storitev in omogočiti vpogled v 
poslovne knjige in dokumentacijo ter evidence v zvezi z izvajanjem koncesije. 

2) Podatki pridobljeni pri nadzoru so poslovna tajnost. 
 
 

54. člen  
(globa za prekrške) 

 
1) Z denarno kaznijo 100 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila drugega odstavka 23.člena in 

določila 28.člena. 
2) Z denarno kaznijo 300 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 

samostojno opravlja dejavnost ter pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe, kadar ravna v 
nasprotju z določbami 25. ali 31. člena. 

 
 

55. člen  
(prehodne in končne določbe) 
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1) Javni razpis za podelitev koncesije se objavi najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. Do 
začetka veljave koncesijske pogodbe pokopališko in pogrebno dejavnost izvajajo dosedanji 
upravljavci in izvajalci. 

 
 

56. člen  
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne Dejavnosti, 
urejanju pokopališča ter pokopališkem redu na območju Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, 
Lokalno časopis Prepih, št. 23/09, 42/11 ter Uradno glasilo Občine Apače, Uradno glaslo slovenskih 
občin, Lex localis št. 7/15). 
 
 

57. člen  
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Apače, Uradnem glasilu 
slovenskih občin – Lex localis.  
 
 
Številka zadeve: 007-0004/2017-1 
Datum: 11.10.2017 

ŽUPAN OBČINE APAČE 
       Franc PIŽMOHT l.r. 


