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OBRAZLOŽITEV:
Občinski svet je na svoji 6. seji, dne 18.06.2015, sprejel predlagani odlok v prvi obravnavi. V razpravi je bilo
predlaganih nekaj predlogov katere je občinska uprava upoštevala pri pripravi odloka za drugo obravnavo.
1. Predlog g. Mirjana Trampuža.
Že pred sejo je predložil predlog sprememb odloka, ki zadevajo nekoliko drugačno formalno preoblikovanje
odloka s ciljem boljše preglednosti, sistematike, prav tako pa predlaga tudi nekaj vsebinskih sprememb, ki
zadevajo racionalnejšo rabo prostora na pokopališču (omejitev širine poti, velikost grobov in usmerjenost
grobov) ter najemnino za uporabo prostora v primeru raztrosa pepela.
Mnenje občinske prave.
Upošteva se nekaj manjših formalnih popravkov, in sicer se v preambuli odloka navede celotna pravna
podlaga, črta se tretji člen odloka (gre za ponavljanje vsebine iz drugega člena), besedilo, ki govori o
osnovnem pokopu je sedaj urejeno v samostojnem členu (šesti člen), posamezni členi se naslovijo. Ker je v
občini Mengeš zgolj eno pokopališče, se v celotnem odloku množinska oblika samostalnika „pokopališče”
nadomesti z edninsko. Glede predloga o samo dveh dimanzijah grobov (1 x 2 in 1 x 1 m), omejitvah širine poti
in usmeritvi grobov v eno smer, se predlogi zavrnejo s pojasnilom, da je ureditev na novem pokopališču
urejena na podlagi Odloka o ureditvenem načrtu M5 - pokopališče Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št.
5/01 in 8/05). Sprejem navedenega predloga bi pomenil, da bi na pokopališču imeli tri ureditvene pogoje. Iz
prvega odstavka 16. člena se črta besedilo, ki zadeva raztros pepela (raztros je enkratni dogodek). Uporaba

prostora za raztros pepela in (enkratno) nadomestilo za uporabo je urejeno v drugem odstavku 15. člena. Pri
tem je potrebno poudariti, da je v 10. členu, ki določa načine pokopov (klasični, žarni, raztros) določeno, da se
raztros lahko opravi v primeru, če je na pokopališču zagotovljen primeren prostor (drugi odstavek 10. člena –
besedilo je sedaj nekoliko spremenjeno, vendar vsebina ostaja ista), ki pa še ni urejen. V drugem odstavku 15.
člena je tudi določeno, da lahko naročnik tovrstnega pogreba (raztrosa pepela) naroči zapis imena pokojnika
na za to namenjeni standardizirani napisni ploščici, kar izvede izvajalec. V Odredbi te storitve zaenkrat še ni,
vendar bo odredba dopolnjena takrat, ko bo dejansko omogočen raztros pepela in zapis pokojnika.
2. Predlogi (g. Franc Hribar, g. Jože Vahtar, ga. Sitar Marija, g. Mirjan Trampuž in g. Bogo Ropotar), ki
zadevajo dolžnost izvajalca po vzdrževanju objektov in naprav na pokopališču (8. člen) in predlog po črtanju
zadnih dveh alinej v 21. členu.
Mnenje občinske uprave.
Predlogi se upoštevajo. V osmem členu je navedeno, da je izvajalec dolžan zagotoviti redno tekoče
vzdrževanje vseh skupnih objektov in naprav na območju pokopališča..., katere v nadaljevanju taksativno
našteva (med drugim našteva tudi osvetlitev, ki pa je (še) ni). Predlagamo, da se objekti in naprave naštevajo
primeroma (kot naprimer). V končni posledici navedena ureditev pomeni, da ima izvajalec dolžnost
vzdržavanja tistih objektov in naprav, kateri so dejansko na pokopališču (tisti, ki trenutno so in tisti, ki mogoče
kdaj še bodo). V 21. členu se črtata zadnji dve alineji (zahtevi, da je kolesa in pse potrebno puščati na za to
označenih mestih), saj za njuno kršitev ni predpisana nobena sankcija (globa), ki so sicer določene v 26.
členu. V primeru, da pa navedena ureditev ostane nespremenjena, pa je potrebno urediti prostor za kolesa in
pse, ter kršitev tudi ustrezno sankcionirati.
V nadaljevanju občinska uprava predlaga tudi, da se iz besedila prvega odstavka 14. člena črta besedilo, ki
govori o dimenziji trojnega groba. Prvi odstavek govori o dimenzijah grobov na novem delu pokopališča, ki je
kot je bilo že omenjeno, urejen z ureditvenem načrtom, ki dopušča samo enojni in dvojni grob.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Mengeš sprejme Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališča, v predlaganem besedilu.

Franc JERIČ
ŽUPAN

Pregledali: Franc Jerič, župan, Marija Kos, direktorica občinske uprave, Urban Kolar, občinska uprava.

Predlog odloka – druga obravnava
Na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP/ (Uradni list SRS,
št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90 in 2/04 – ZZdrI-A), Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/95, 1/00, 5/01 in 3/13) in 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet občine Mengeš na svoji_______seji z dne _______sprejel

ODLOK O POKOPALIŠKI IN POGREBNI DEJAVNOSTI
TER O UREJANJU POKOPALIŠČA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se določa izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališča na območju
občine Mengeš.
2. člen
(javna služba)
Izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter urejanje pokopališča je obvezna gospodarska javna služba
(v nadaljevanju: javna služba), ki jo na območju občine Mengeš izvaja Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec). Gospodarska javna služba se opravlja na pokopališču Mengeš.
3. člen
(pokopališka dejavnost)
Pokopališka dejavnost zajema naslednje storitve: oddajanje grobnih prostorov v najem, sklepanje najemnih
pogodb ter vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah, urejanje in vzdrževanje
pokopališča, razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti grobov, prekop grobov, čiščenje pokopališča,
izvajanje pokopališke dežurne službe in opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in s tem odlokom.
4. člen
(pogrebna dejavnost)
Pogrebna dejavnost zajema: zagotovitev uporabe in najema mrliške vežice, urejanje dokumentacije, prijavo
pokopa, naročilo in izvedbo osnovnega pogreba in pogrebne svečanosti, prevoz umrlega, pokop, izkop in
zasip jame ter zaščito sosednjih grobov ter prvo ureditev groba.
5. člen
(urejanje pokopališča)
Urejanje pokopališča zajema: vzdrževanje pokopališča, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekope
grobov, zajema pa predvsem naslednja dela:
- čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
- odvoz odpadkov na odlagališče,
- košnjo zelenic,
- vzdrževanje poti,
- manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,
- vodenja katastra pokopališča.

6. člen
(osnovni pokop)
(1) V okviru obvezne gospodarske javne službe se zagotavlja osnovni pokop, ki zajema zagotovitev opreme
za pokop, pripravo pokojnika za pokop ter pripravo groba in pokopa, ki je lahko:
- zemeljski pokop umrlega v krsti (osnovni klasični pokop);
- priprava na upepelitev umrlega in pokop žare s pepelom (osnovni žarni pokop);
- priprava na upepelitev umrlega in raztros pepela.
(2) Z odredbo se določijo osnovni standardi za zagotovitev opreme za pokop, priprave pokojnika za pokop ter
priprave groba in pokopa.
(3) Cene osnovnih pokopaliških in pogrebnih storitev se določijo z odredbo.
(4) Pogrebna svečanost, upepelitev ter izvajanje pogrebne dežurne službe in druga dela se posebej
dogovorijo z izvajalcem javne službe.
II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
7. člen
(pravice in obveznosti izvajalca)
Izvajalec ima zlasti naslednje pravice in obveznosti glede na obseg izvajanja javne službe:
- skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča,
- izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove,
- oddaja grobne prostore v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
- določa mesto, datum in uro pokopa, praviloma v dogovoru z naročnikom,
- organizira in opravlja pogrebe,
- skrbi za organizacijo javne pogrebne svečanosti,
- vodi evidenco o grobovih in pokopih,
- opravlja prekope grobov in nadzira razna dela na pokopališču,
- skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi neposredni okolici,
- zagotavlja ozvočenje za potrebe pogrebne svečanosti na območju mrliških vežic,
- skrbi za urejanje in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega zemljišča,
- izdaja soglasja za postavitev, zamenjavo oz. obnovitev spomenika ali delov spomenika
- izdaja soglasja, če se za pokop morajo začasno ali trajno odstraniti oz. premakniti spomeniki, deli
spomenikov, robniki in podobno ali opraviti posamezna dela na bližnjih grobovih; te stroške pokriva
najemnik, na čigar račun se opravlja pokop; najemnik lahko sporazumno z izvajalcem opravi taka dela tudi
sam; po opravljenem pokopu je treba grobove urediti tako, kot so bili pred pokopom,
- opozarja najemnike nevzdrževanih ali zapuščenih grobov, da jih uredijo. Če najemnik kljub opozorilu
izvajalca ne vzdržuje grobnega prostora, ga do mirovalne dobe vzdržuje izvajalec na račun najemnika.
8. člen
(dolžnosti izvajalca)
Izvajalec je dolžan zagotoviti redno tekoče vzdrževanje vseh skupnih objektov in naprav na območju
pokopališča ter komunalnih objektov in naprav ter tehničnih ureditev, kot naprimer:
- prostorov za odlaganje smeti in odpadkov,
- ograje in poti v območju pokopališča,
- vodnjakov za oskrbo z vodo za zalivanje,

- osvetlitev pokopališča,
- ozvočenja na območju mrliških vežic,
- parkirišč,
- urbane opreme (klopi, smetnjakov, stojal za kolesa,…).
III. NAČIN IN ČAS POKOPA
9. člen
(uporaba ostalih predpisov)
Glede načina in časa pokopa se neposredno uporabljajo določbe zakona in na podlagi zakona sprejetih
podzakonskih predpisov, v kolikor ta odlok ne vsebuje konkretnejših določb.
10. člen
(način pokopa)
(1) Pokojni se pokoplje:
- v grob za klasičen pokop, kjer se umrli položi v krsto in pokoplje v grob ali grobnico,
- pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki umrlega shranijo v žaro in pokopljejo v grob ali
grobnico,
- raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču.
(2) Raztros pepela se lahko opravi v primeru, če je na pokopališču zagotovljen primeren prostor za raztros.
11. člen
(čas pokopa)
(1) Pogrebi so vsak dan od ponedeljka do sobote, razen ob nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih v
Republiki Sloveniji in sicer:
- od 1. aprila do 30. septembra od 10.00 do 19.00 ure
- od 1. oktobra do 31. marca od 10.00 do 16.00 ure.
(2) Na posebno željo naročnika in v soglasju z izvajalcem se lahko pogreb izvede tudi ob nedeljah, praznikih in
dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji.
IV. UREJANJE POKOPALIŠČA
12. člen
(uporaba ostalih predpisov)
Glede urejanja pokopališča se neposredno uporabljajo določbe zakona in na podlagi zakona sprejetih
podzakonskih predpisov, v kolikor ta odlok ne vsebuje konkretnejših določb.
13. člen
(kataster in načrt pokopališča)
(1) Pokopališče mora imeti pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in
grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, datum pokopa ter oznako groba.
(2) Za izdelavo pokopališkega katastra in načrta mora poskrbeti izvajalec.

14. člen
(dimenzije grobov)
(1) Globina grobov za klasični pogreb ob prvem pokopu krste je najmanj 1,80 m. Širina enojnega groba je do
1 m, dolžina do 2 m. Širina dvojnega groba je do 2 m, dolžina do 2 m. Poglobitev grobov s krsto ni dovoljena
razen v izjemnih pogojih in se obravnava kot prekop krste.
(2) Globina žarnega groba je najmanj 0,7 m, širina 1 m, dolžina 1 m. Žarni grob se sme poglobiti za 0,5 m.
(3) Razdalje med pokopališkimi potmi se določi s pokopališkim načrtom, široke pa morajo biti najmanj 0,5 m.
Spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja ne smejo segati izven meja grobnega prostora. Dovoljena
višina je največ do 1,5 m.
(4) Na starih delih pokopališča določi izvajalec javne službe urejanja pokopališča mejne dimenzije grobov
skladno z obstoječim stanjem grobnih prostorov in rabo razpoložljivega prostora.
(5) Največje dovoljene izmere grobov na starem delu pokopališča so: enojni grob širine do 1,35 m, dolžine do
2 m. Dvojni grob širine 2 m, dolžine 2 m in trojni grob širine do 3 m, dolžine do 2 m. Grob izven standardnih
dimenzij je grob, ki presega dimenzije trojnega groba.
V. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM
15. člen
(najem grobov)
(1) Prostore za grobove oddaja v najem izvajalec. Najemna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki ter v
skladu s tem odlokom.
(2) Uporaba prostora za raztros se poravna ob naročilu tovrstnega pogreba v enkratnem znesku v višini letne
najemnine za enojni grob. Na željo in po naročilu naročnika pogrebne storitve se lahko ime pokojnika,
katerega pepel se je raztrosil, zapiše standardizirano na za to namenjeno napisno ploščo, kar izvede izvajalec.
(3) Najemna pogodba mora obvezno vsebovati:
- ime najemnika najemnega razmerja,
- čas najema oziroma uporabe groba,
- vrsto, zaporedno številko in velikost groba,
- višino najemnine in način plačevanja,
- obveznosti najemojemalca glede urejanja grobov,
- ukrepe v primeru ne izvrševanja obveznosti iz pogodbe.
16. člen
(čas najema)
(1) Prostor za grobove se oddaja v najem najmanj za 10 let, po poteku najemne dobe pa se pogodba
avtomatično podaljša za nedoločen čas, v kolikor se najemna pogodba ne odpove oz. prekine.
(2) Najemnik, ki želi prekiniti najemno pogodbo, je dolžan o tem pisno obvestiti izvajalca javne službe.
Izvajalec prekinitev pogodbe sprejme, če ima najemnik poravnane vse obveznosti iz naslova najema grobnega
prostora in če je že potekla mirovalna doba za grob, določena v zakonu.

(3) Najemnik je dolžan najkasneje v 60 dneh po preteku oziroma prenehanju najemne pogodbe odstraniti
opremo z grobnega prostora. Če tega ne stori, stori to izvajalec na najemnikove stroške, grob oziroma prostor
za grob pa lahko odda drugemu v najem. Iz tega so izvzeti nagrobniki, ki so pod spomeniškim varstvom. Z
njimi se ravna skladno z zakonom.
(4) V času od odstranitve opreme z grobnega prostora do ponovne oddaje grobnega prostora drugemu
najemniku, skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega grobnega prostora izvajalec.
(5) Sredstva za vzdrževanje iz prejšnjega odstavke tega člena zagotavlja izvajalec.
17. člen
(opuščen grob)
Po prenehanju najemne pogodbe se šteje grobni prostor kot opuščen grob in se ga lahko odda drugemu
najemniku.
18. člen
(plačilo najemnine)
Najemnina za grobni prostor se plačuje letno. Ob prijavi pokopa oziroma sklenitvi najemne pogodbe. se
najemniku dodeli razpoložljiv grobni prostor.
19. člen
(razdrtje najemne pogodbe)
(1) Izvajalec lahko razdre sklenjeno pogodbo v naslednjih primerih:
- če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna najemnine za preteklo leto,
- če najemnik ne vzdržuje groba kljub posebnemu opozorilu,
- ob opustitvi pokopališča,
- kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.
(2) V primeru iz zadnje alineje prejšnjega odstavka mora izvajalec najemniku zagotoviti nadomestni grobni
prostor in z najemnikom skleniti novo najemno pogodbo za nadomestni grobni prostor.
20. člen
(odredba)
(1) Z odredbo se določijo osnovni standardi za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti iz tega odloka.
(2) Pokopališke in pogrebne storitve za osnovni zemeljski pokop umrlega v krsti, osnovni pokop žare s
pepelom, raztros pepela umrlega in ostale pogrebne storitve, pristojbine in najemnine za najem grobov se
zaračunavajo v skladu z osnovnimi standardi in cenami, ki jih z odredbo določi Občinski svet Občine Mengeš.
(3) Cene storitev sestavljajo postavke, ki zagotavljajo pokritje stroškov pokopa ter enostavno reprodukcijo na
objektih in napravah, vezanih na to dejavnost. Cene pokopaliških in pogrebnih storitev morajo biti tržno
primerljive.
(4) Najemnine morajo pokriti stroške vzdrževanja pokopališča in objektov.

VI. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU
21. člen
(pokopališki red)
V območju pokopališča ni dovoljeno:
- nedostojno vedenje kot je: vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za
grobove,
- odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora,
- druge vrste onesnaženja pokopališkega prostora in objektov v območju pokopališča,
- poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in drugih naprav in predmetov v območju pokopališča,
- vodenje živali na pokopališče,
- vožnja s kolesom ali motornim vozilom po pokopališču in njihovo shranjevanje na pokopališču,
- odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in iz objektov na območju pokopališča.
22. člen
(dela na pokopališču)
Zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska in druga dela, ki so namenjena urejanju pokopališča in s tem
povezanimi prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem izvajalca.
23. člen
(dolžnost najemnikov)
(1) Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi.
(2) Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča, kot celote, se šteje, da je
zapuščen. Izvajalec je dolžan v takem primeru najemnika opozoriti ter določiti rok za ureditev groba, kateri ne
more biti daljši od dveh mesecev. Po preteku tega roka postopa izvajalec skladno z določbami 19. člena tega
odloka.
VII. NADZOR
24. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinska uprava ter druge pooblaščene osebe.
25. člen
(vpogled v evidence)
Občinska uprava ter druge pooblaščene osebe imajo pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan
voditi izvajalec javne službe, pri tem pa so dolžni spoštovati varstvo osebnih podatkov.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
26. člen
(globe za prekrške)
(1) Z globo 1000 EUR se kaznuje izvajalec, če opusti predpisana ravnanja iz 8. člena tega odloka.

(2) Z globo 300 EUR se kaznuje odgovorna oseba izvajalca, ki opusti predpisana ravnanja iz 8. člena tega
odloka.
(3) Z globo 150 EUR se kaznuje, kdor krši določila iz prve, druge, tretje, pete in šeste alineje 21. člena tega
odloka.
(4) Z globo 300 EUR se kaznuje, kdor krši določila iz četrte in sedme alineje 21. člena tega odloka ter kdor krši
določila 22. člena tega odloka.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
27. člen
(prehodna določba)
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanosti v Občini
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 24/97 in 32/98).
28. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:
Datum:

Franc Jerič
župan

