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ZADEVA:  Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik 
 
 
PRAVNA PODLAGA: 
- 21. in 65. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18), 
- 3. In 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – 
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 
- 4. člen Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 
- 3. člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. 
US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17- odl. US), 
- 18. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2017). 
 
 
PREDLAGATELJ:  Marko FUNKL, župan 
 
POROČEVALEC: Tomaž SIHUR, vodja Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne 
službe 

              
 
PREDLOG SKLEPA: 
Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik se v prvi obravnavi 
obravnava in sprejme kot primerna podlaga za drugo obravnavo. 

 
PRILOGE:  
- Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik. 
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OBČINA HRASTNIK 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 007-2/2019 
Datum:  
 
Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 4. člen Zakona 
o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 
29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17- odl. US) in 18. člena Statuta 
Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2010 – čistopis (19/2010-popr.)) je Občinski svet Občine Hrastnik 
na 7. redni seji dne …………. sprejel naslednji 

 
S K L E P  

 
 

I. 

Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval predlog Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik in 
ga sprejel kot primerno podlago za  drugo obravnavo. 
 

II. 

Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
                            ŽUPAN  
                                                                                    OBČINE HRASTNIK 
                  Marko FUNKL                  
 
 
 
 
 
 
 
                
Vročiti: 
1. Občinski svet Občine Hrastnik; 
2. Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe. 
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OBRAZLOŽITEV ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU NA OBMOČJU OBČINE 
HRASTNIK 
 
1. PRAVNE PODLAGE 
 
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 
40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO) v 21. členu določa, da občina samostojno opravlja lokalne 
zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so 
določene z zakonom, ter organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe. 
 
V skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 
32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40; v nadaljnjem 
besedilu: ZGJS) se z gospodarskimi javnimi službami zagotavljajo materialne javne dobrine 
kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja 
lokalna skupnost zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče 
zagotavljati na trgu. Gospodarske javne službe so lahko obvezne ali izbirne, način 
opravljanja lokalne gospodarske javne službe pa v skladu s 3. členom ZGJS lokalna 
skupnost predpiše z odlokom, v katerem se za posamezno javno službo določijo 
organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v 
režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije ali 
javnih kapitalskih vložkov), vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,  
pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, pravice in obveznosti uporabnikov, viri 
financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja, vrsta in obseg objektov 
in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina republike ali 
lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa, ter drugi 
elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe. 
 
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) v 4. členu določa, da 
občina z odlokom predpiše pokopališki red, v katerem podrobneje določi izvajanje pogrebne 
in pokopališke dejavnosti. 
 
Zakon o prekrških v 3. členu določa, da se smejo z odlokom lokalne skupnosti določiti 
prekrški in predpisati zanje globe v določenem znesku ter samo za kršitve predpisov, ki jih 
same izdajajo v okviru svojih pristojnosti, ter če jih zakon ali uredba še ne sankcionira. 
 
 
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM NOVEGA ODLOKA 
 
Sprejem novega odloka na področju izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti je 
potreben, ker je konec leta 2016 pričel veljati nov Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti 
(Uradni listr RS, št. 62/2016; v nadaljevanju: ZPPDej) in v primerjavi s svojim predhodnikom 
spremenil predvsem način zagotavljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti. V skladu z 
ZPPDej se v obliki obvezne občinske gospodarske javne službe izvaja le še 24-urna dežurna 
služba, preostanek pogrebne dejavnosti, ki obsega prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika 
ter pripravo in izvedbo pogreba, pa se po novem izvaja tržno. Pokopališko dejavnost, ki 
obsega upravljanje in urejanje pokopališč, zagotavlja občina. 
 
Na območju Občine Hrastnik izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti trenutno ureja še 
veljavni Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Hrastnik 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 21/2002), ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na seji 
dne 3.10.2002. Zaradi uskladitve občinskih predpisov o pokopališki in pogrebni dejavnosti z 
veljavno zakonodajo, je bil pripravljen predlog Odloka o pokopališkem redu na območju 
Občine Hrastnik, ki na novo definira predvsem obseg izvajanja gospodarske javne službe, 
samega načina izvajanja ostalih pogrebnih in pokopaliških storitev, ki jih občina določi s 
pokopališkim redom, pa v primerjavi z dosedanjo ureditvijo bistveno ne spreminja. 
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3. VSEBINA ODLOKA 

Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Hrastnik (v nadaljevanju besedila: 
Odlok) je pripravljen v skladu z veljavnimi državnimi predpisi, ki urejajo materijo Odloka. 
Sestavlja ga 16 poglavij, v katere je umeščenih 47 členov, ter ena priloga. 
 

3.1 Splošne določbe 

Poglavje Splošnih določb opredeljuje vsebino odloka, ki obsega vse obvezne sestavine 
pokopališkega reda iz 4. člena ZPPDej, ter obseg izvajanja pokopališke in pogrebne 
dejavnosti, usklajen s 3. členom ZPPDej. Odlok v tretjem odstavku 4. člena v skladu s 26. 
členom ZPPDej omogoča občini, da lahko za izvajanje posameznih nalog upravljanja 
pokopališč pooblasti koncesionarja. Poglavje obsega tudi člen o pomenu oziroma definiciji 
izrazov (pojmov) uporabljenih v odloku ter napotilo na uporabo drugih predpisov s področja 
pogrebne in pokopališke dejavnosti za vprašanja, ki jih odlok ne ureja. 
 
 
3.2. Način zagotavljanja 24-urne dežurne službe 

V drugem poglavju je v skladu z ZGJS opredeljen način izvajanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe, in sicer organizacijska in prostorska 
zasnova izvajanja, vrsta in obseg storitev ter njihova prostorska razporeditev, pogoji za 
zagotavljanje in uporabo storitev, pravice in obveznosti uporabnikov, viri financiranja in način 
njihovega oblikovanja, vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje ter drugi 
elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.  
Gospodarska javna služba v skladu z ZPPDej obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih 
prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, 
odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov 
izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh. V skladu s 16. členom Odloka o 
gospodarskih javnih službah v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2007) jo Občina 
Hrastnik zagotavlja na območju celotne občine s podelitvijo koncesije pravni ali fizični osebi, 
ki izpolnjuje pogoje za izvajanje dejavnosti javne službe. 
Ceno storitve javne službe za območje občine predlaga izvajalec javne službe z elaboratom, 
oblikuje pa se v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe 
(Uradni list RS, št. 5/2018). Predmet tretjega poglavja je oblikovanje in določanje cen storitev 
javne službe v delu, ki ga ne določa uredba. Odlok določa maksimalno višino donosa na 
vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca, obračunsko obdobje, rok za 
predložitev elaboratov o oblikovanju cene, način in obdobje poračuna cen, delo občinske 
uprave s pregledom elaboratov in čas uveljavitve cen. Pristojni organ za potrditev cen je 
občinski svet. 
 

3.3. Način izvajanja pogrebne slovesnosti 

Način izvajanja pogrebne slovesnosti se v primerjavi s trenutno veljavnim odlokom ne 
spreminja, ohranja se tako dosedanji način, kot tudi kraj in potek izvajanja pogrebne 
slovesnosti. 
 
 
3.4. Storitve pokopališko pogrebnega moštva 

V skladu z 28. členom ZPPDej upravljavec pokopališča zagotavlja storitve grobarjev, ki 
obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba (odvoz odvečne zemlje in 
posušenega cvetja na odlagališče) ter prekop posmrtnih ostankov, v skladu s pokopališkim 
redom pa omogoča tudi storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki obsegajo prevoz ali 
prenos krste ali žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom 
pepela. Navedene storitve upravljavec pokopališča zaračunava izvajalcem pogrebnih 
storitev. 
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3.5. Osnovni obseg pogreba 

Osnovni obseg pogreba je določen v skladu z 12. členom ZPPDej, izvede pa se v skladu z 
minimalnimi standardi in normativi za osnovni pogreb, določenimi na podlagi zakona, ki ureja 
pokopališko in pogrebno dejavnost. 
 

3.6. Način in čas pokopa 

Predlog Odloka ohranja dosedanje vrste pokopov znotraj pokopališča, v skladu z ZPPDej pa 
je opredeljena tudi možnost pokopa zunaj pokopališča, in sicer kot raztros pepela ali posebni 
pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti. Pokop zunaj pokopališča je 
mogoč le na podlagi izdanega soglasja občinske uprave Občine Hrastnik. 
V primerjavi z dosedanjim odlokom je na novo določen čas izvajanja pokopov, ki je prilagojen 
dosedanji praksi. 
Z Odlokom določen način pokopa v primerih, ko je plačnik občina, bo po novem praviloma 
raztros pepela na za to določenem prostoru na pokopališču Dol pri Hrastniku, do ureditve 
prostora pa, kot izhaja iz prehodnih in končnih določb, v veljavi ostaja dosedanja praksa.   
 
 
3.7. Mrliške vežice 

Odlok v 7. Poglavju predpisuje obvezno uporabo mrliške vežice na pokopališču Dol pri 
Hrastniku za območje celotne občine, kar je tudi dosedanji krajevno običajen način. 
Obratovanje mrliške vežice je usklajeno s časom pokopa določenim z odlokom. 
 

3.8. Obseg prve ureditve groba 

Obseg prve ureditve groba v skladu z 28. členom  ZPPDej obsega prvo ureditev obstoječega 
ali novega groba po pogrebu in zajema odvoz odvečne zemlje, ki nastane po pokopu, in 
posušenega cvetja, ki ostane po pogrebu, in jo izvede upravljavec pokopališča. Storitev se 
zaračuna izvajalcem pogrebne dejavnosti. 
 
 
3.9. Vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču 

V 9. poglavju Odloka so predpisane obveznosti upravljavca pokopališča ter ravnanja oziroma 
prepovedi, ki so jih dolžni upoštevati obiskovalci pokopališča in izvajalci del na pokopališču, 
in ne predstavljajo novosti glede na veljavni odlok.   
 
 
3.10. Način oddaje grobov v najem 

Odlok v 10. poglavju ureja način oddaje grobov v najem, ki je okvirno urejen že v 29.-34. 
členu ZPPDej. Odlok podrobneje določa obveznosti najemnikov grobov, faktorje grobnine za 
posamezno vrsto groba glede na enojni grob, način določitve višine grobnine, način 
zaračunavanja grobnine, možnost prenehanja najemne pogodbe za najem, ki ni določen z 
zakonom, ter obveznosti najemnika po prenehanju najemne pogodbe. V skladu z Odlokom 
bo po novem mogoče poravnati grobnino tudi za obdobje daljše od enega leta. 
 

3.11. Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic 
ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču  

V 35. členu so določeni posegi v prostor na pokopališču, ki so mogoči le na podlagi izdanega 
soglasja, posegi, ki jih je treba zgolj priglasiti, postopek pridobitve soglasja, obveznosti 
izvajalcev del ter posledice izvajanja del brez soglasja. 
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3.12. Grobovi 

Odlok v 12. poglavju določa zvrsti grobov in okvirne tehnične normative za grobove, ki od 
določenih z do sedaj veljavnim odlokom bistveno ne odstopajo, na novo pa dopušča tudi 
prostore za anonimne pokope in raztros pepela ter grobišča, kostnice in skupna grobišča. 
 

3.13. Enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge 
pokopališke infrastrukture, pogrebne pristojbine, grobnine in cene soglasij za poseg v 
pokopališki prostor 

Upravljavec pokopališča zaračunava storitve najema pokopaliških objektov in naprav ter 
druge pokopališče infrastrukture, storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega 
moštva izvajalcem pogrebnih storitev skladno z enotnim cenikom, ki ga sprejme Občinski 
svet. Z enotnim cenikom se določi tudi cena izdaje soglasij za poseg v pokopališki prostor in 
grobnina. 
Izhodišča za oblikovanje cen so Priloga 1 tega odloka. 
 
 
3.14. Nadzor 

V skladu s 55. členom ZPPDej inšpekcijski nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov, 
sprejetih na podlagi ZPPDej izvaja občinska inšpekcija, kar je na območju Občine Hrastnik v 
skladu z Odlokom o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 21/2009) Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje.  
 
 
3.15. Kazenske določbe 
 
V 42. členu Odloka so podane kazenske določbe, ki obsegajo Odloku vsebinsko ustrezen 
nabor dejanskih stanj prekrškov, višina zagroženih glob je usklajena z določili Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 
32/16, 15/17 – odl. US) in bistveno ne odstopa od glob določenih z dosedanjim odlokom. 
 
 
3.16 Prehodne in končne določbe 

Šestnajsto poglavje vsebuje prehodne in končno določbo, ki določajo način izvajanja 
koncesije, načina pokopa, če je plačnik občina, in cenik v prehodnem obdobju, prenehanje 
veljavnosti prejšnjega odloka ter začetek veljavnosti novega odloka. 
 

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Sprejem Odloka v predlagani vsebini ne spreminja finančnih obveznosti občine iz naslova 
izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti. 

Občinskemu svetu predlagamo, da predlog Odloka o pokopališkem redu na območju 
Občine Hrastnik v prvi obravnavi obravnava in sprejme kot primerno podlago za drugo 
obravnavo.  

 
 
                                                                                ŽUPAN OBČINE HRASTNIK                                                                                  
                                                                                           Marko FUNKL    
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Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18), 4. člena 
Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 7. člena Zakona 
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 4. člen Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 
21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17- odl. US) in 18. člena Statuta 
Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2017) je Občinski svet Občine Hrastnik na 
…. redni seji dne ….. sprejel 
 
 

ODLOK O POKOPALIŠEM REDU NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(vsebina) 

(1) Ta odlok ureja pokopališki red na območju Občine Hrastnik, s katerim je podrobneje 
določeno izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. 
 
(2) Pokopališki red 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,  
- 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.  
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2. člen 

(pojmi) 

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.  

3. člen 

(uporaba predpisov) 

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tega odloka, ki niso 
posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo državni in občinski predpisi s področja 
izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti. 
 

4. člen 

(pogreba in pokopališka dejavnost) 

(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna 
občinska gospodarska javna služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo 
in izvedbo pogreba.  

(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina.  
 
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko občina skladno s predpisi pooblasti koncesionarja iz 
5. člena tega odloka za izvajanje naslednjih nalog: 
-        zagotavljanje urejenosti pokopališča, 
-        izvajanje investicijskega vzdrževanja, 
-        izvajanje investicije, za katero si koncesionar kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih 
virov, 
-        oddajo grobov v najem, 
-        vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč. 
 
 

II. NAČIN ZAGOTAVLJANJA 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE  

5. člen 

(organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe) 

(1) Izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe (v 
nadaljnjem besedilu: javna služba) zagotavlja Občina Hrastnik na celotnem območju občine 
v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. 
 
(2) Občina Hrastnik zagotavlja izvajanje javne službe s podelitvijo koncesije pravni ali fizični 
osebi, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje dejavnosti javne službe (v nadaljnjem besedilu: 
izvajalec javne službe). 
 
(3) Občina podeli koncesijo na podlagi koncesijskega akta, s katerim določi način in pogoje 
za podelitev koncesije. 
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6. člen  

(vrsta in obseg javne dobrine in njena prostorska razporeditev) 

(1) Javna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne 
službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma 
drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno 
z uporabo le-teh. 
 
(2) Izvajalec javne službe sme izročiti pokojnika le izvajalcu pogrebne dejavnosti, ki ga je 
izbral naročnik pogreba ali občina, če naročnika ni, na podlagi dokazil o naročilu pogreba. 
 

7. člen  

(pogoji za zagotavljanje in uporabo javne dobrine) 

(1) V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne službe dolžan:  
– zagotavljati kvalitetno izvajanje storitev javne službe,  
– upoštevati normative in standarde, prepisane za izvajanje javne službe,  
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe,  
– pripravljati predloge cene storitve javne službe in  
– izvajati druge obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, 
podzakonskimi predpisi in tem odlokom.  
 
(2) Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo s spoštovanjem in pieteto do 
pokojnikov in njihovih svojcev.  
 

8. člen  

(pravice in obveznosti uporabnikov) 

(1) Uporabniki javne službe imajo pravico in obveznost uporabljati storitve javne službe pod 
pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi 
predpisi in tem odlokom.  
 
(2) Uporabniki javne službe so dolžni plačati storitve javne službe.  
 

9. člen  

(viri financiranja in način oblikovanja cene storitev javne službe) 

(1) Javna služba se financira:  
– iz cene storitev javne službe,  
– iz proračunskih sredstev in  
– iz drugih virov.  
 
(2) Cene storitev javne službe se določajo v skladu s predpisom, ki ureja oblikovanje cene 
storitev javne službe, in tem odlokom. 
 
(3) Za namene zagotavljanja trajnosti poslovanja in minimalne varnosti izvajanja javne službe 
se v okviru upravičenih stroškov javne službe zagotovi donos na vložena poslovno potrebna 
osnovna sredstva izvajalca v višini do 5 % od nabavne vrednosti poslovno potrebnih 
osnovnih sredstev, kar se podrobneje uredi s koncesijskim aktom. Potrebna osnovna 
sredstva izvajalca javne službe potrdi pristojni organ za potrditev cen s potrditvijo elaborata o 
cenah. 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0378/odlok-o-pokopaliskem-redu-v-mestni-obcini-ljubljana/#4. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0378/odlok-o-pokopaliskem-redu-v-mestni-obcini-ljubljana/#4. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0378/odlok-o-pokopaliskem-redu-v-mestni-obcini-ljubljana/#5. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0378/odlok-o-pokopaliskem-redu-v-mestni-obcini-ljubljana/#5. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0378/odlok-o-pokopaliskem-redu-v-mestni-obcini-ljubljana/#6. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0378/odlok-o-pokopaliskem-redu-v-mestni-obcini-ljubljana/#6. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0378/odlok-o-pokopaliskem-redu-v-mestni-obcini-ljubljana/#5. Viri financiranja in način oblikovanja cene storitev javne službe
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0378/odlok-o-pokopaliskem-redu-v-mestni-obcini-ljubljana/#5. Viri financiranja in način oblikovanja cene storitev javne službe
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(4) Izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat o cenah javne službe za prihodnje 
leto v skladu s predpisi, ki urejajo oblikovanje cene storitev javne službe, in tem odlokom, in 
ga v tekočem letu najpozneje do 30.9. posreduje pristojnemu organu za pregled cen, in to ne 
glede na višino potrebnih sprememb cen javne službe glede na obstoječe cene oziroma 
preteklo obračunsko obdobje.  
 
(5) Elaborat mora skladno s predpisom, ki ureja oblikovanje cene storitev javne službe, 
predpisi o državnih pomočeh in tem odlokom, vsakič vključevati tudi predlog poračuna 
pozitivnih ali negativnih razlik.  
 
(6) Pristojni organ za pregled cen je Občinska uprava Občine Hrastnik, pristojni organ za 
potrditev cen pa Občinski svet Občine Hrastnik. 
 
(7) Pristojni organ za pregled cen elaborat pregleda in zahteva morebitna pojasnila, 
dopolnitve ali spremembe elaborata oziroma dodatne podatke, ki so potrebni za presojo 
upravičenosti stroškov, najkasneje v roku 30 dni od prejema elaborata. V naslednjih 10 dneh 
izvajalec javne službe elaborat dopolni ali spremeni v skladu z upravičeno zahtevo 
pristojnega organa za pregled cen in ga dopolnjenega ponovno pošlje pristojnemu organu za 
pregled cen. Če pristojni organ za pregled predlogov cen v roku, določenem s tem členom, 
ne zahteva dopolnitev ali sprememb elaborata, ali če so zahteve v nasprotju z določili tega 
odloka, se šteje, da v elaboratu izračunane cene ustrezno upoštevajo upravičene stroške in 
da so primerne za posredovanje pristojnemu organu za potrditev cen. 
 
(8) Dopolnjen ali spremenjen elaborat s priloženim mnenjem pristojnega organa za pregled 
cen in predlog sklepa o potrditvi cen javne službe, vključno s predlogom subvencij, posreduje 
pristojni organ za pregled cen pristojnemu organu za potrditev cen, ki sprejme elaborat in 
potrdi nove cene javne službe ter odloči o poračunu in subvencijah. Če so cene potrjene, se 
v sklepu o potrditvi cen določi začetek zaračunavanja novih cen.  
 
(9) Pristojni organ za pregled cen pri presoji upravičenih stroškov javne službe upošteva 
veljavne predpise, ki urejajo oblikovanje cen javne službe, primerjalno analizo, analize, ki jih 
pripravijo neodvisne institucije, ali uporabi drug, strokovno ustrezen način presoje 
upravičenih stroškov.  
 

10. člen  

(vrsta in obseg objektov, naprav in drugih sredstev gospodarske infrastrukture za izvajanje 
javne službe) 

Za izvajanje javne službe se ne uporabljajo objekti, naprave in druga sredstva gospodarske 
infrastrukture v lasti Občine Hrastnik.  
 

III. NAČIN IZVAJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI  

11. člen  

(pogrebna slovesnost) 

(1) Pogrebna slovesnost se mora opraviti s spoštovanjem in pieteto do pokojnika. 
 
(2) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem 
odlokom.  
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0378/odlok-o-pokopaliskem-redu-v-mestni-obcini-ljubljana/#6. Vrsta in obseg objektov, naprav in drugih sredstev gospodarske infrastrukture za izvajanje javne službe
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0378/odlok-o-pokopaliskem-redu-v-mestni-obcini-ljubljana/#6. Vrsta in obseg objektov, naprav in drugih sredstev gospodarske infrastrukture za izvajanje javne službe
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(3) Za organizacijo pogrebne slovesnosti poskrbi izvajalec pogrebne dejavnosti v dogovoru z 
naročnikom pogreba, in se praviloma izvede ob pokopu pokojnika. V primeru pogrebne 
slovesnosti pred upepelitvijo se določila tega poglavja uporabljajo smiselno. 
 
(4) Čas in način pogrebne slovesnosti uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba 
oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti, in traja praviloma petinštirideset minut, v 
soglasju z upravljavcem pokopališča pa lahko tudi več.  
 
(5) Po predhodnem pisnem soglasju naročnika pogreba oziroma izbranega izvajalca 
pogrebne dejavnosti, upravljavec pokopališča o pogrebni slovesnosti in pokopu obvesti 
javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča in na drug krajevno običajen način. 
 

12. člen 

(način izvedbe pogrebne slovesnosti) 

(1) Pogrebna slovesnost je praviloma javna in se je lahko udeleži vsakdo, ki upošteva pravila 
dostojanstva in pieteto do pokojnika.  
 
(2) Pogrebna slovesnost se lahko izvede tudi: 
- v ožjem družinskem krogu,  
- brez udeležencev pogrebne slovesnosti. 
   
(3) V pogrebno slovesnost je po dogovoru z upravljavcem pokopališča in naročnikom 
pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti lahko vključen poseben protokol 
verskih skupnosti, društev, stanovskih skupnosti in drugih organizacij.  
 
(4) Pri izvedbi pogrebne slovesnosti se lahko upoštevajo tudi krajevni in drugi običaji 
pogrebne slovesnosti. 
 

13. člen  

(kraj pogrebne slovesnosti) 

Pogrebna slovesnost se praviloma opravi na poslovilnem prostoru v sklopu mrliške vežice in 
na pokopališču, kjer bo pokojnik pokopan.  
 

14. člen  

(potek pogrebne slovesnosti) 

(1) Pokojnika se na dan pogrebne slovesnosti praviloma ob 9.00 uri zjutraj položi v mrliško 
vežico. 
 
(2) Pred začetkom pogrebne slovesnosti se na poslovilni prostor dostavi cvetje in izvajalec 
pogrebne dejavnosti pripelje svojce.  
 
(3) Pogrebna slovesnost se prične, ko se na poslovilni prostor prinesejo zastave in simboli, 
nato se prinese pokojnika.  
 
(4) Če v pogrebni slovesnosti sodelujejo predstavniki verskih skupnosti, govorci, častna 
enota, predstavniki društev ali drugih organizacij, stanovski predstavniki, godba, pevski zbor 
ali drugi glasbeni izvajalci, najprej zaigra godba ali drug glasbeni izvajalec, sledijo govori in 
obredi ostalih udeležencev, recitatorji, glasbeni izvajalci, kot se to določi po dogovoru z 
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naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti. Obred predstavnika 
verske skupnosti se opravi na koncu pogrebne slovesnosti na poslovilnem prostoru.  
 
(5) Po končani pogrebni slovesnosti se na poslovilnem prostoru oblikuje pogrebni sprevod, ki 
se odvija od kraja pričetka pogrebne slovesnosti do groba na pokopališču oziroma prostora 
za raztros pepela, ali pa se pogrebna slovesnost zaključi. Če se opravlja verski obred tudi v 
verskem objektu, se le-ta izvede po opravljeni pogrebni slovesnosti ali med pogrebno 
slovesnostjo v obliki pogrebnega sprevoda s prenosom krste ali žare v verski objekt in nato 
na pokopališče.   
 
(6) Na čelu pogrebnega sprevoda je nosilec državne z žalnim trakom ali črne zastave, če je 
umrli tuj državljan, temu lahko sledi nosilec verskega simbola in predstavniki verske 
skupnosti, če se opravlja verski obred, sledijo nosilci drugih zastav in praporov z žalnimi 
trakovi, nosilci odlikovanj in priznanj pokojnika, za njimi se razvrstijo ostali sodelujoči (godba, 
pevci, častna enota), nosilci žalnih vencev, nosilci žare oziroma osebje vozička s krsto, 
sledijo svojci ter za njimi vsi ostali udeleženci pogrebne slovesnosti. Razpored v pogrebnem 
sprevodu se lahko na željo naročnika pogreba izvede tudi drugače. 
 
(7) Ko pride pogrebni sprevod do groba oziroma prostora za raztros pepela, se udeleženci 
pogrebne slovesnost razvrstijo ob grobu oziroma pred prostorom za raztros pepela tako, da 
so neposredno ob grobu oziroma prostoru za raztros pepela svojci pokojnika, nosilci zastav, 
praporov, odlikovanj in priznanj, vencev, predstavniki verskih skupnosti in nosilci verskih 
simbolov, v kolikor sodelujejo. Krsto oziroma žaro s pokojnikom se položi v grob oziroma se 
posmrtni ostanki pokojnika raztresejo na prostoru za raztros pepela.  
 
(8) Ko se pokopališko pogrebno moštvo po položitvi žare ali krste v grob oziroma po raztrosu 
pepela umake, lahko sledijo govori, žalne pesmi, žalna glasba, obred ostalih udeležencev in 
verski obred. Po minuti molka ter poklonitvi zastav in praporov je pogrebni sprevod končan.  
 
(9) Udeleženci pogreba se lahko poslovijo od pokojnega z mimohodom mimo odprtega groba 
z zadnjim poklonom cvetja, zelenja ali zemlje. 
 
(10) Če se pri pogrebni slovesnosti tudi zvoni, lahko zvonjenje traja v skladu s predpisi 
verske skupnosti. Med govori, recitiranjem, glasbenim izvajanjem in obredi drugih 
udeležencev se ne sme zvoniti. 
 
(11) Najkasneje eno uro po končani pogrebni slovesnosti mora upravljavec pokopališča 
grobno jamo zasuti oziroma ga začasno urediti tako, da ne predstavlja nevarnosti odtujitve iz 
groba oziroma poškodovanja premoženja ali ljudi. Z delom prične, ko se večina udeležencev 
pogrebne slovesnosti umakne iz okolice groba. 
 

15. člen 

(pogrebna slovesnost v ožjem družinskem krogu) 

(1) Pogrebne slovesnosti v ožjem družinskem krogu se lahko udeležijo le povabljeni s strani 
naročnika pogreba. 
 
(2) Pogrebna slovesnost v ožjem družinskem krogu se izvede na način, dogovorjen z 
naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti in v skladu s tem 
odlokom.  
 
 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0378/odlok-o-pokopaliskem-redu-v-mestni-obcini-ljubljana/#19. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0378/odlok-o-pokopaliskem-redu-v-mestni-obcini-ljubljana/#19. člen
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16. člen 

(pogrebna slovesnost brez udeležencev) 

(1) Pri izvedbi pogrebne slovesnosti brez udeležencev so prisotni le pogrebniki izvajalca 
pogreba. 
 
(2) Pogrebna slovesnost brez udeležencev pogrebne slovesnosti se praviloma izvede v obliki 
minimalne pogrebne slovesnosti. 
 
(3) Takoj po položitvi žare ali krste v grob mora upravljavec pokopališča grobno jamo zasuti 
oziroma grob začasno urediti tako, da ne predstavlja nevarnosti odtujitve iz groba oziroma 
poškodovanja premoženja ali ljudi. 
 

IV. STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA  

17. člen  

(pokopališko pogrebno moštvo) 

(1) Na pokopališčih Dol pri Hrastniku, Turje, Gore, Podkraj in Draga upravljavec pokopališč 
omogoča storitve pokopališko pogrebnega moštva. 
  
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz 
mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela. 
 
(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva izvede v primeru pokopa s krsto šestčlansko v 
primeru pokopa z žaro ali raztrosa pepela pa tričlansko pokopališko pogrebno moštvo 
upravljavca pokopališča. Pogrebniki morajo biti oblečeni v enotna svečana oblačila. 
 
(4) Storitve pokopališko pogrebnega moštva upravljavec pokopališča zaračunava izvajalcem 
pogrebnih storitev v skladu s cenikom iz 40. člena tega odloka.   
 
 

V. OSNOVNI OBSEG POGREBA  

18. člen  

(osnovni pogreb) 

(1) Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno 
slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo. 
 

(2) Za osnovni pogreb se zagotovi žara oziroma krsta ustreznih dimenzij z oblogo ter 
spremljajoča oprema za pokojnika, nagrobno obeležje, spremstvo v prevozu pokojnika, 
priprava pokojnika, priprava grobne jame ustreznih dimenzij z zasutjem, pogrebno moštvo ter 
minimalno pogrebno svečanost. 
 
(3) Osnovni pogreb se izvede v skladu z minimalnimi standardi in normativi za osnovni 
pogreb, določenimi na podlagi zakona, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost.  
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VI. NAČIN IN ČAS POKOPA  
 

19. člen  

 (kraj pokopa) 

(1) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot raztros pepela ali 
posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.  
 
(2) Pokop zunaj pokopališča se lahko na območju Občine Hrastnik opravi le na podlagi 
izdanega soglasja Občinske uprave Občine Hrastnik. 
 

20. člen 

 (način pokopa) 

(1) Na območju Občine Hrastnik so dovoljene naslednje vrste pokopov:  

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

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

- raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj 
njega, 

- pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti zunaj pokopališča, 

- pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.  
 
(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 ali izvajalec 
pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.  
 

21. člen 

(čas pokopa) 

(1) Pokopi na pokopališčih v Občini Hrastnik se opravljajo od ponedeljka do petka od 13.00 
do 18.00 ure, in sobotah od 10.00 do 13.00 ure.  
 
(2) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani 
izvajalec pogrebne dejavnosti.  
 
(3) Dan in čas pogreba lahko izjemoma odstopata od določbe iz prvega odstavka tega člena.  
 

22. člen  

(način pokopa, če je plačnik občina) 

(1) Če je plačnik pogreba Občina Hrastnik, se praviloma izvede osnovni pogreb, praviloma z 
raztrosom pepela na posebej označenem prostoru na pokopališču Dol pri Hrastniku.  
 
(2) Plačnik grobnine za raztros pepela ter grobnine prostora za napisno ploščo je v primerih 
iz prvega odstavka tega člena občina.  
 
(3) Izjemoma se žara pokoplje v žarni grob s soglasjem najemnika grobne parcele s tem, da 
poravna razliko stroškov med pokopom z raztrosom pepela in pokopom v žarni grob. 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0378/odlok-o-pokopaliskem-redu-v-mestni-obcini-ljubljana/#27. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0378/odlok-o-pokopaliskem-redu-v-mestni-obcini-ljubljana/#27. člen
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23. člen  

(pokop zunaj pokopališča) 

(1) Na območju Občine Hrastnik se lahko na podlagi izdanega soglasja Občinske uprave 
Občine Hrastnik zunaj pokopališča opravi pokop z raztrosom pepela iz žare ali posebni 
pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti. 
 
(2) Vlogo za raztros pepela zunaj pokopališča vloži naročnik pogreba oziroma izbrani 
izvajalec pogrebne dejavnosti, in ji je treba priložiti izpisek iz matičnega registra o smrti, 
zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti, potrdilo o upepelitvi in dovoljenje 
lastnika oziroma lastnikov zemljišča, kjer se želi raztros opraviti. Iz vloge morajo biti razvidni 
tudi podatki o naročniku pogreba, izbranem izvajalcu pogrebne dejavnosti, pokojniku, lokaciji 
pokopa (ID zemljišča) ter čas izvedbe pokopa.  
 
(3) Pokop z raztrosom pepela zunaj pokopališča ni dovoljen na javnih površinah.  
 
 

VII. MRLIŠKE VEŽICE  
 

24. člen  

(ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice) 

(1) Uporaba mrliške vežice je predpisana na celotnem območju občine.  
 
(2) Na pokopališčih v Občini Hrastnik, kjer ni mrliške vežice, so pokojniki do pogreba v mrliški 
vežici na pokopališču Dol pri Hrastniku. 
 

25. člen 

(pokopališča, ki morajo imeti mrliško vežico) 

(1) Na pokopališču Dol pri Hrastniku je mrliška vežica, katere uporaba je obvezna.  
 
(2) Verske skupnosti lahko izjemoma položijo stanovskega predstavnika ali predstavnico do 
pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov. 
 

26. člen  

(obratovanje mrliške vežice) 

(1) Mrliška vežica je na dneve opravljanja pokopov odprta v času od dovoza pokojnika do 
konca pogrebne slovesnosti po dogovoru med upravljavcem pokopališča in naročnikom 
pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti, praviloma od 9.00 ure dalje, 
vendar največ 5 ur pred pogrebno slovesnostjo.  
 
(2) V času, ko je mrliška vežica zaprta, so vstopi dovoljeni samo na podlagi predhodnega 
dovoljenja upravljavca pokopališča. 
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VIII. OBSEG PRVE UREDITVE GROBA 

27. člen  

(prva ureditev groba) 

(1) Prva ureditev obstoječega in novega groba po pogrebu zajema odvoz odvečne zemlje, ki 
nastane po pokopu, in posušenega cvetja, ki ostane po pogrebu. 
 
(2) Prva ureditev novega groba zajema poleg storitev iz prvega odstavka še postavitev 
začasnega nagrobnega obeležja. 
 
(3) Prvo ureditev groba izvede upravljavec pokopališča in jo zaračuna izvajalcu pogrebne 
dejavnosti v skladu s cenikom iz 40. člena tega odloka.  
 

IX. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU  

28. člen  

(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališčih) 
 
(1) Območje pokopališča je javni prostor, kjer se zagotavlja javni red in mir in kjer se 
smiselno uporabljajo določbe o javnem redu in miru na javnem mestu. 
 
(2) Območje pokopališča se uporablja le za izvajanje pogrebnih in pokopaliških dejavnosti, 
za obiskovanje pokopališča zaradi poklona spomina pokojnim oziroma zaradi vzdrževanja 
groba ter za izvajanje javnih komemoracij. 
 
(3) Na območju pokopališča morajo najemniki, obiskovalci in izvajalci del skrbeti za red, mir 
in spoštljivo vedenje. 

29. člen 

(obveznosti upravljavca pokopališča) 
 
(1) Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:  
- vzdržuje pokopališče, pokopališke objekte in naprave ter drugo pokopališko infrastrukturo 

tako, da skrbi za ravnanje z odpadki, ureja in čisti poti in druge skupne površine 
pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture 
(razstiranje peska, pometanje asfaltnih površin, okolice poslovilnega objekta, 
odstranjevanje zeli, izvajanje storitev zimske službe), ureja in čisti zelene površine 
pokopališča, živo mejo, drevesa, grmovnice, nasade cvetja, cipres in cvetlična korita na 
skupnih prostorih pokopališča, vzdržuje zapuščene grobove in jih odstranjuje, 

- izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje,  
- oddaja pokopališke objekte in naprave v najem, 
- oddaja grobove in prostore za pokop v najem, 
- vodi evidenco o pokojnikih, evidenco grobov in evidenco najemnikov grobov v skladu z 

zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost,  
- zagotavlja storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva,  
- določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba 

oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti,  
- izvede prvo ureditev groba, 
- vgrajuje, odpira in zapira žarne niše,  
- izdaja soglasja v zvezi s posegi na območju pokopališč,  
- beleži termine izvajanja drugih del na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, 

čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij, vrtnarske storitve),  
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- izvaja druge naloge skladno z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, 
podzakonskimi predpisi in tem odlokom. 

 
(2) Podrobnejša vsebina storitev vzdrževanja iz prve alineje prejšnjega odstavka tega člena 
se določi s programom izvajanja pokopališke dejavnosti, ki ga pripravi upravljavec 
pokopališča za vsako naslednje leto. Program izvajanja določa pogostost in prioritete 
čiščenja ter pogostost in obseg del pri urejanju pokopališča, pokopaliških objektov in naprav 
ter druge pokopališke infrastrukture. 
 
(3) V kolikor občina ni upravljavec pokopališča oziroma za izvajanje upravljanja pokopališča 
pooblasti koncesionarja, je le-ta dolžan program izvajanja posredovati občinski upravi v 
uskladitev najpozneje do 31. oktobra v tekočem letu.  
 

30. člen  

(prepovedi) 

Na območju pokopališč v Občini Hrastnik ni dovoljeno:  
- nedostojno vedenje, vpitje, glasno smejanje in razgrajanje,  
- hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove, 
- odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora, 
- druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in objektov na območju pokopališča, 
- poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in drugih pokopaliških objektov in naprav 

ter druge pokopališke infrastrukture, 
- postavljanje, popravilo in odstranjevanje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij brez 

predhodnega soglasja upravljavca pokopališča, 
- izvajanje drugih del na območju pokopališča brez priglasitve termina izvedbe del, 
- na prostor za raztros pepela in prostor za anonimni pokop postavljati napisnih plošč z 

imeni pokojnikov in prinašati drugih stvari ter odlagati cvetja in sveč, razen na za to 
urejenem skupnem prostoru za polaganje cvetja in prižiganje sveč, 

- sajenje grmičevja in dreves na grobovih, ki zrastejo več kot 1 meter, 
- uporaba prevoznih sredstev in njihovo shranjevanje na pokopališču, razen uporaba 

otroških, invalidskih in ročnih vozičkov, ter dostop vozil nujne medicinske pomoči, 
gasilskih vozil in vozil zaščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih nalog, vozil policije, 
upravljavca pokopališča in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje, 

- puščanje in vodenje živali, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki, službene 
pse policije in pse reševalne enote, 

- odtujevanje predmetov s tujih grobov, objektov in naprav, prostorov in druge pokopališke 
infrastrukture na območju pokopališča, 

- odtujevanje zelenja in cvetja s tujih grobovih, 
- opravljanje prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del, ki se 

izvajajo z namenom urejanja pokopališč ter grobov, izven časa, ki ga je določil upravljavec 
pokopališča, v bližini napovedane pogrebne slovesnosti, ob nedeljah in praznikih ter v 
času od 28. oktobra do 5. novembra, 

- na pokopališču in v neposredni bližini območja pokopališča v času izvajanja pogrebnih 
slovesnosti niso dovoljene dejavnosti, ki motijo potek pogrebne slovesnosti (npr. 
povzročanje hrupa, vpitje, moteči zvoki in podobno), na kar upravljavec pokopališča 
povzročitelja opozori pred začetkom pogrebne slovesnosti, 

-  puščati kakršnegakoli reklamnega gradiva in sporočil, razen sporočil izvajalca javne službe 
in upravljavca pokopališča. 
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X. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM  

31. člen  

(oddaja groba v najem) 

(1) Grob odda v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe za nedoločen 
čas in v skladu s tem odlokom. 
 
(2) Pogoji najema se določijo z najemno pogodbo med najemnikom in upravljavcem 
pokopališča in v skladu s tem odlokom.  
 
(3) Z najemno pogodbo se določi najmanj:  

- osebe najemnega razmerja,  
- trajanje najema oziroma uporabe groba,  
- vrsto, zaporedno številko in velikost groba,  
- višino in način plačevanja grobnine (letne najemnine),  
- obveznost najemnika glede urejanja groba oziroma prostora za grob, 
- pogoje prenosa najemnega razmerja na drugo osebo,  
- ukrepe v primeru neizvajanja obveznosti iz pogodbe.  

 
(4) Upravljavec pokopališča odda naročniku pogreba na prostoru za raztros pepela na 
njegovo željo s pogodbo v najem prostor za napisno ploščo za dobo desetih let, ki se lahko 
podaljša na predlog najemnika, če so izpolnjeni pogoji iz tega odloka. Najemnik prostora za 
napisno ploščo je lahko fizična ali pravna oseba. Najemnik je praviloma naročnik pogreba, po 
dogovoru pa lahko tudi druga fizična ali pravna oseba.  
 
(5) Najemniki grobov so dolžni:  
- skleniti najemno pogodbo za grob oziroma napisno ploščo,  
- skrbeti za urejen videz groba z rednim vzdrževanjem, kar obsega obrezovanje in skrb za 

zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic in trave), da ta ne posega na sosednje grobove ali 
poti, skrbeti za vmesne prostore med svojimi in sosednjimi grobovi, skrbeti za spomenik in 
drugo nagrobno obeležje, redno odstranjevati plevel in odpadke, ki jih morajo odlagati na 
za to določena mesta ter skrbeti za red in čistočo na pokopališču, 

- spoštovati določila najemne pogodbe,  
- redno plačevati  grobnino, 
- v roku 30 dni javiti spremembe osebnih podatkov ter  
- spoštovati pokopališki red.  
  

32. člen  

(grobnina) 

(1) Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino.  
 
(2) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za 
posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij 
do enojnega groba. Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje 
grobov v najem in stroške vodenja evidenc.  
 
(3) Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob znaša:  
 

vrsta groba  faktor grobnine  

enojni grob  1 
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otroški grob  0,8 

žarni grob  1 

žarna niša 0,6 

dvojni grob  1,5 

povečani grobni prostor  1,7 

vrstni grob  1 

grobnica  2,5 

prostor za anonimni pokop  1 

prostor za raztros pepela  1 

prostor za napisno ploščo  0,4 

rezervacija groba 1,4 

 
(4) Višino grobnine se na predlog upravljavca pokopališča določi s cenikom iz 40. člena 
odloka.  
 
(5) Grobnina za grob se plačuje letno, lahko pa se plača tudi za več let naprej, vendar največ 
za deset let. 
 
(6) Grobnina za prostor za napisno ploščo se plača ob sklenitvi najemne pogodbe za 
obdobje desetih let.  
 

33. člen 

(zaračunavanje grobnine) 

(1) Upravljavec pokopališča izstavi račune za grobnino za grobove 1x letno za obdobje 
enega leta.  
 
(2) Če najemnik groba v roku 15 dni ne plača grobnine, mu upravljavec pokopališča izstavi 
opomin. Če po izstavitvi opomina najemnik ne plača najemnine v roku petnajstih dni, poda 
upravljavec pokopališča v roku šestih mesecev predlog za izvršbo na sodišče.  
 
(3) Upravljavec pokopališča izstavi račun za najem prostora za napisno ploščo ob sklenitvi 
oziroma podaljšanju najemne pogodbe za prostor za napisno ploščo.  
 

34. člen  

(prenehanje najemne pogodbe) 

(1) Najemna pogodba za napisno ploščo na enotno urejenem prostoru za raztros pepela 
preneha ob smiselnem upoštevanju razlogov, ki veljajo za najemno pogodbo za grob.  
 
(2) Najemna pogodba za prostor za napisno ploščo ne preneha s smrtjo najemnika, ampak 
velja še do izteka desetletnega obdobja in se lahko podaljša tako, da postane najemnik dedič 
umrlega najemnika, o čemer se morajo dediči umrlega najemnika dogovoriti. Prednostno 
pravico do najema ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.  
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(3) Najemnik, ki mu je najemna pogodba za prostor za napisno ploščo prenehala, mora pri 
upravljavcu pokopališča prevzeti napisno ploščo v roku treh mesecev po prenehanju 
najemne pogodbe. Če napisne plošče ne prevzame v tem roku, jo upravljavec pokopališča 
odstrani na stroške najemnika.  
 
(4) Najemnik groba, ki mu je najemna pogodba prenehala, mora ob prekinitvi najema na 
lastne stroške odstraniti spomenik in druga nagrobna obeležja, v nasprotnem primeru to na 
njegove stroške stori upravljavec pokopališča. 
 
(5) Druga nagrobna obeležja so robniki, krovne in stenske plošče, lučke, vaze in podobno.  
 
(6) Upravljavec pokopališča mora po prenehanju najemne pogodbe za grob z žaro, žaro 
prenesti v grobni prostor za anonimni pokop. Pepel iz žare se lahko raztrese na prostoru za 
raztros pepela, če to naroči najemnik groba.  
 
 

XI. POSTAVLJANJE, SPREMINJANJE ALI ODSTRANITEV SPOMENIKOV, OBNOVA 
SPOMENIKOV IN GROBNIC TER VSAK DRUG POSEG V PROSTOR NA 

POKOPALIŠČU  
 

35. člen  

(posegi v prostor na pokopališču) 

(1) Postavljanje, spreminjanje, popravilo, obnova ali odstranitev spomenikov, drugih 
nagrobnih obeležij in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču, je dovoljen po 
predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.  
 
(2) 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 termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna. 
 
(3) Vlogo za izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena so dolžni pridobiti najemniki 
grobov ali izvajalci del po pooblastilu najemnika groba. Izvajalci lahko z deli pričnejo šele po 
pridobitvi soglasja upravljavca pokopališča. 
 
(4) Upravljavec pokopališča daje soglasja iz prvega odstavka tega člena v skladu z 
zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi, tem odlokom 
in zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Pri tem je dolžan zagotoviti varovanje 
ambientalne in arhitektonske celovitosti pokopališča ter umetniškega in 
kulturnozgodovinskega pomena posameznih grobov. Višina spomenika ali drugega 
nagrobnega obeležja ne sme presegati višine pokopališkega zidu na oddelku pokopališča, 
kjer se grob nahaja.  
 
(5) Cena za izdajo soglasja upravljavca pokopališča je določena s cenikom iz 40. člena tega 
odloka. 
 
(6) Če najemnik postavlja, spreminja, popravlja, obnavlja ali odstranjuje spomenik, drugo 
nagrobno obeležje ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju s 
soglasjem upravljavca pokopališča ali brez njega, mora upravljavec najemnika pozvati, da te 
nepravilnosti odpravi v 15 dneh oziroma si pridobiti soglasje upravljavca. Če najemnik 
nepravilnosti ne odpravi v 15 dneh oziroma si ne pridobi soglasja upravljavca, lahko 
upravljavec te nepravilnosti odpravi na stroške najemnika.  
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(7) Če izvajalec drugih del na območju pokopališča dela izvaja brez priglasitve termina del ali 
izven priglašenega termina, mora upravljavec izvajalca del pozvati, da nepravilnosti odpravi 
takoj.  
 
(8) Napisne plošče z imeni pokojnikov na enotnem prostoru za raztros pepela lahko postavlja 
le upravljavec pokopališča. Če se na prostoru za raztros pepela pojavi neustrezna plošča, jo 
je upravljavec pokopališča dolžan odstraniti v roku osmih dni. 
 
(9) Žarne niše lahko vgrajuje, odpira in zapira le upravljavec pokopališča.  
 
(10) Izvajalec del iz tega člena je dolžan okolico izvajanja del počistiti takoj po končanih 
delih. Kolikor tega ne naredi, to naredi upravljavec pokopališča na stroške izvajalca del. 
 

XII. GROBOVI  

36. člen  

(zvrsti grobov) 

(1) Na pokopališčih v Občini Hrastnik so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov za 
pokope:  
- enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor, vrstni grobovi, grobnice, 
- grobišča, kostnice, skupna grobišča, 
- žarni grobovi,  
- prostor za anonimne pokope in  
- prostor za raztros pepela.  

 
(2) Če so na območju pokopališč tudi vojna grobišča, njihovo varstvo ureja predpis o vojnih 
grobiščih.  
 
(3) Spreminjanje zvrsti grobov z deljenjem grobov je dovoljeno le, če to določa načrt 
razdelitve na pokopališke oddelke posameznega pokopališča.  
 
(4) Gradnja novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena. 
 

37. člen  

(dimenzije grobov) 

(1) Enojni grob je širok 1,00 m, dvojni grob do 2,30 m, povečan grobni prostor pa nad 2,30 
m. Dolžina enojnih, dvojnih in povečanega grobnega prostora je od 1,80 do 2,20 m. Globina 
klasičnih grobov je najmanj 1,80 m. 
 
(2)  Za umrle otroke do 10 let starosti zadostujejo polovične mere. 
 
(3) Če je v isti jami predvidenih več zaporednih pokopov, mora biti jama poglobljena tako, da 
znaša plast zemlje nad zadnjo krsto najmanj 1,5 m. 
 
(4) Globina žarnega groba je najmanj 0,7 m, širina do 1,00 m, dolžina pa do 1,20 m.  
 

38. člen 

(dimenzije poti med grobovi) 

(1) Poti med vrstami grobov morajo biti široke od 0,70 m do 1,00 m. Med grobovi ni poti. 
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(2) Spomeniki in druga nagrobna obeležja ne smejo segati izven meje določenega grobnega 
prostora, v višino pa smejo segati do 1,00 m skupaj s podstavkom. 
 
(3) Vmesne prostore med grobovi se posuje s peskom primerne granulacije.  
 

39. člen  

(mirovalna doba za grobove) 

(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem 
grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto znaša deset let.  
 
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme 
opraviti po preteku mirovalne dobe. Za pokope z žaro mirovalna doba ne velja.  
 
(3) Do poteka mirovalne dobe skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba 
upravljavec pokopališča.  
 
(4) Pred potekom mirovalne dobe se prekop lahko izvede le na zahtevo svojcev ali drugih 
fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo za to upravičen interes, z izkopom pokojnika in prenosom 
na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, in sicer po predhodnem mnenju 
najemnika groba. Za prekop pokojnika je treba pridobiti dovoljenje Občinske uprave Občine 
Hrastnik. 
 

XIII. ENOTNI CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN 
NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKEINFRASTRUKTURE, POGREBNE 

PRISTOJBINE, GROBNINE IN CENE SOGLASIJ ZA POSEG V POKOPALIŠKI 
PROSTOR 

40. člen  

(cenik) 

(1) Upravljavec pokopališča izvajalcem pogrebnih storitev skladno z enotnim cenikom 
zaračunava:  
- storitve najema pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališče infrastrukture,  
- storitve grobarjev, 
- storitve pokopališko pogrebnega moštva, 
- pogrebno pristojbino. 
 
(2) Z enotnim cenikom se določi tudi cena za izdajo soglasja upravljavca pokopališča iz 35. 
člena ter grobnina iz 32. člena tega odloka.  
 
(3) Predlog cenika enkrat letno za prihodnje leto pripravi upravljavec pokopališča v skladu s 
Prilogo 1 tega odloka in ga posreduje pristojnemu organu v potrditev.   
 
(4) Predlog cen iz prejšnjega odstavka tega člen s sklepom potrdi Občinski svet Občine 
Hrastnik, pristojni organ za pregled cen pa je v primeru izvajanja upravljanja pokopališča na 
način iz tretjega odstavka 4. člena tega odloka Občinska uprava Občine Hrastnik. 
 
(5) Cenik mora biti naročnikom pogreba in izvajalcem pogrebne dejavnosti na voljo na 
vidnem mestu v prostorih upravljavca pokopališča ter na njegovih spletnih straneh. 
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XIV. NADZOR  

41. člen  

(nadzor nad izvajanjem odloka) 

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Zasavje.  
 

XV. KAZENSKE DOLOČBE 

42. člen 

(1) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s 30. členom 
tega odloka. 
 
(2) Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju 
s 30. členom tega odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.  
 

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

43. člen 

(izvajanje javne službe in upravljanje pokopališč v prehodnem obdobju) 

(1) Do uskladitve koncesijskega akta in podelitve koncesije izbranemu koncesionarju v 
skladu s tem odlokom izvaja javno službo in naloge iz tretjega odstavka 4. člena tega odloka 
KSP HRASTNIK Komunalno - stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik, 
izbran z upravno odločbo o oddaji koncesije št. 014-3/2015, z dne 3.8.2015, za izvajanje 
gospodarske javne službe upravljanja, urejanja in vzdrževanja pokopališč ter izvajanja 
pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju Občine Hrastnik, na podlagi obstoječe 
Koncesijske pogodbe o izvajanju gospodarskih javnih služb v Občini Hrastnik, številka 014-
3/2015, z dne 18.8.2015.  
 
(2) KSP HRASTNIK Komunalno - stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 
Hrastnik, pripravi in predloži v potrditev novo ceno javne službe z elaboratom iz 9. člena tega 
odloka v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka. Do sprejema novih cen javne službe 
se uporablja Sklep o soglasju k cenam storitev občinskih gospodarskih javnih služb  in 
subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na 
območju Občine Hrastnik v letu 2017 (Uradni vestnik Zasavja, št. 20/2016). 
 
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena  prične občina s postopki, ki so potrebni za 
podelitev nove koncesije tako, da bo koncesijo mogoče podeliti in začeti izvajati s prvim 
dnem po izteku koncesijske pogodbe iz 1. odstavka tega člena. 
 

44. člen 

(cenik v prehodnem obdobju) 

Občinski svet Občine Hrastnik sprejme akt iz 40. člena tega odloka v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega odloka. Do sprejema se uporablja Sklep o soglasju k cenam storitev 
občinskih gospodarskih javnih služb  in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2017 (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 20/2016). 
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45. člen  

(način pokopa, če je plačnik občina, v prehodnem obdobju) 

Do ureditve posebej določenega prostora za raztros pepela na pokopališču Dol pri Hrastniku, 
se pokop iz 22. člena tega odloka praviloma izvede na način pokopa z žaro in položitvijo v 
grob v najemu Občine Hrastnik (socialni grobovi).    
  

46. člen  

(prenehanje veljavnosti odlokov) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 
urejanju pokopališč v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 21/2002). 
 

47. člen  

(veljavnost odloka) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja. 
 
 
 
Številka: 007-2/2019 
Datum:  

 
Župan Občine Hrastnik 
       Marko Funkl 
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PRILOGA 1: Metodologija za oblikovanje enotnega cenika uporabe pokopališča, 
pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, pogrebne 
pristojbine, grobnine in soglasij za posege v pokopališki prostor 
 
1. Cenik storitev uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge 
pokopališke infrastrukture, storitev grobarjev in pokopališko pogrebnega moštva 
 
1.1. Oblikovanje cene 
 
Ceno storitev uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke 
infrastrukture, storitev grobarjev in pokopališko pogrebnega moštva za območje občine 
predlaga upravljavec pokopališča ter pošlje pristojnemu občinskemu organu elaborat o ceni 
storitev in predlog cene. 
 
Prihodki in odhodki izvajanja storitev se evidentirajo v skladu z računovodskimi standardi. 
 
Upravljavec pokopališča oblikuje in objavi cenik s potrjeno ceno na svojih spletnih straneh ali 
na krajevno običajen način. Upravljavec pokopališča izvajalcem pogrebnih storitev 
zaračunava cene v skladu s tako oblikovanim in objavljenim cenikom. 
 
 
1.2. Izhodišča za oblikovanje cene 
 
Pri oblikovanju cene se upoštevajo standardi in normativi ter ukrepi za opravljanje storitev  
upravljanja pokopališč, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpis. 
 
Če upravljavec pokopališča poleg upravljanja pokopališč opravlja tudi druge dejavnosti, mora 
zagotoviti ločeno računovodsko spremljanje posameznih dejavnosti v skladu s slovenskimi 
računovodskimi standardi. Upravljavec pokopališča mora za vsako posamezno dejavnost 
oblikovati poslovnoizidno mesto, za katero se ugotavljajo prihodki ter na njem nastali in 
njemu prisojeni stroški. 
 
Pri razporejanju posrednih stroškov mora upravljavec pokopališča uporabiti sodila, ki 
temeljijo na aktivnostih, ki povzročajo te stroške. Če teh aktivnosti ni mogoče določiti, se 
uporabijo sodila delitve posrednih stroškov na podlagi deleža neposrednih stroškov. 
 
Pri oblikovanju predračunske cene se upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev, 
načrtovani stroški in prihodki upravljavca pokopališča za prihodnje obdobje. 
 
Pri določitvi obsega poslovno potrebnih osnovnih sredstev, ki se uporabljajo za upravljanje 
pokopališč, in števila zaposlenih, potrebnih za nemoteno izvajanje upravljanja pokopališč, se 
upoštevajo povprečno mesečno število izvedenih storitev v preteklem letu na območju 
občine ter geografske, poselitvene in druge značilnosti, ki pomembno vplivajo na izvajanje 
upravljanja pokopališč. 
 
Navedena izhodišča za oblikovanje cene so podlaga za pripravo elaborata. 
 
 
1.3. Sestava cene 
 
Med upravičene stroške opravljanja storitev upravljanja pokopališč se lahko vštejejo le 
stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev upravljanj pokopališč, in vključujejo 
naslednje skupine: 
-        neposredne proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, amortizacije 
poslovno potrebnih osnovnih sredstev, dela in druge neposredne stroške; 
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-        posredne proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, amortizacije 
poslovno potrebnih osnovnih sredstev, dela in druge posredne stroške; 
-        splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, amortizacije 
poslovno potrebnih osnovnih sredstev, dela in druge splošne nabavno-prodajne stroške; 
-        splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, amortizacije poslovno 
potrebnih osnovnih sredstev, dela in druge splošne upravne stroške; 
-        obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe; 
-        druge poslovne odhodke in 
-        donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva upravljavca pokopališča, ki ne 
sme presegati petih odstotkov od nabavne vrednosti osnovnih sredstev. 
 
Pri vsaki skupini stroškov iz prejšnjega odstavka se pri izračunu cene ločeno prikažejo vsi 
stroški, ki presegajo deset odstotkov te skupine stroškov. 
 
Globe, reprezentanca, sponzorstva in donacije, ki jih plača upravljavec pokopališča, niso 
upravičeni kalkulativni element cene storitev upravljanja pokopališča. 
 
 
1.4. Elaborat 
 
Elaborat vsebuje: 
-        predračunsko in obračunsko količino opravljenih storitev upravljanja pokopališč za 
preteklo obračunsko obdobje in pojasnilo razlik, 
-        predračunske in obračunske stroške izvajanja storitev upravljanja pokopališč za preteklo 
obračunsko obdobje in pojasnilo razlik, 
-        izračun obračunske cene in pojasnila razlik med obračunsko in predračunsko ceno ter 
potrjeno ceno za preteklo obračunsko obdobje, 
-        predračunsko količino opravljenih storitev upravljanja pokopališč za prihodnje obračunsko 
obdobje, 
-        predračunske stroške izvajanja storitev upravljanja pokopališč za prihodnje obračunsko 
obdobje, 
-        količinski in vrednosti obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev 
upravljanja pokopališč za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, 
-        prikaz razdelitve splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, 
-        donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje, 
-        število zaposlenih in zunanjih izvajalcev za izvajanje storitev upravljanja pokopališč za 
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, 
-        izračun predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje, 
-        prikaz sodil za razporejanje prihodkov in odhodkov na upravljanje pokopališč in druge 
dejavnosti ter po občinah, 
-        izkaz poslovnega izida upravljavca pokopališč, razdeljen na izkaze poslovnega izida za 
posamezne dejavnosti, ter 
-        druga razkritja na podlagi slovenskega računovodskega standarda 32 ali na zahtevo 
občine. 
 
 
1.5. Priprava elaborata  
 
Upravljavec pokopališča enkrat letno pripravi elaborat o cenah storitev upravljanja pokopališč 
za prihodnje leto v skladu z državni predpisi s področja pogrebne in pokopališke dejavnosti in 
tem odlokom, in ga v tekočem letu najpozneje do 30.9. posreduje pristojnemu organu za 
pregled cen, in to ne glede na višino potrebnih sprememb cen glede na obstoječe cene 
oziroma preteklo obračunsko obdobje.  
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Elaborat mora vsakič vključevati tudi predlog poračuna pozitivnih ali negativnih razlik.  
 
Pristojni organ za pregled cen je Občinska uprava Občine Hrastnik, pristojni organ za 
potrditev cen pa Občinski svet Občine Hrastnik. 
 
Pristojni organ za pregled cen elaborat pregleda in zahteva morebitna pojasnila, dopolnitve 
ali spremembe elaborata oziroma dodatne podatke, ki so potrebni za presojo upravičenosti 
stroškov, najkasneje v roku 30 dni od prejema elaborata. V naslednjih 10 dneh upravljavec 
pokopališča elaborat dopolni ali spremeni v skladu z upravičeno zahtevo pristojnega organa 
za pregled cen in ga dopolnjenega ponovno pošlje pristojnemu organu za pregled cen. Če 
pristojni organ za pregled predlogov cen v roku, določenem s tem členom, ne zahteva 
dopolnitev ali sprememb elaborata, ali če so zahteve v nasprotju z določili tega odloka, se 
šteje, da v elaboratu izračunane cene ustrezno upoštevajo upravičene stroške in da so 
primerne za posredovanje pristojnemu organu za potrditev cen. 
 
Dopolnjen ali spremenjen elaborat s priloženim mnenjem pristojnega organa za pregled cen 
in predlog sklepa o potrditvi cen, posreduje pristojni organ za pregled cen pristojnemu 
organu za potrditev cen, ki sprejme elaborat in potrdi nove cene javne službe ter odloči o 
poračunu. Če so cene potrjene, se v sklepu o potrditvi cen določi začetek zaračunavanja 
novih cen.  
 
Pristojni organ za pregled cen pri presoji upravičenih stroškov upošteva veljavne predpise, ki 
urejajo oblikovanje cen storitev upravljanja pokopališč, primerjalno analizo, analize, ki jih 
pripravijo neodvisne institucije, ali uporabi drug, strokovno ustrezen način presoje 
upravičenih stroškov.  
 
 
2. Pogrebna pristojbina, grobnina in soglasja za posege v pokopališki prostor 
 
Višina oziroma cena pogrebne pristojbine, grobnine in soglasij za posege v pokopališki 
prostor se oblikuje v skladu z zakonom s področja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter s 
smiselno uporabo določil prejšnjega poglavja te priloge. 


