Na podlagi 5. točke 8. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št.
9/11, 15/14), sprejme župan Občina Lukovica naslednji

PRAVILNIK
o pokopališkem redu
centralnega pokopališča Šentvid pri Lukovici
1. člen
S tem pravilnikom se določa izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter urejanje
pokopališča na pokopališču Šentvid pri Lukovici, za čas do sprejetja občinskega Odloka o
pokopališki in pogrebni dejavnosti.
2. člen
Urejanje in vzdrževanje pokopališča ter pokopališka in pogrebna dejavnost je obvezna
gospodarska javna služba (v nadaljevanju: javna služba).
Pokopališče v Šentvidu je v lasti Občine Lukovica.
Ker je Občina Lukovica izvedla razširitev in ureditev centralnega pokopališča v Šentvidu,
bo do sprejetja Odloka o pokopališčem redu na območju Občine Lukovica prevzela tudi
izvajanje javne službe. Za izvajanje javne službe bo skrbel Režijski obrat Občine
Lukovica in izvajalec (pogrebna služba), po posebnem pooblastilu župana.
3. člen
Opravljanje javne službe obsega:
- opravljanje pokopaliških storitev,
- opravljanje pogrebne dejavnosti,
- urejanje pokopališč.
4. člen
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.
V okviru 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;
- priprava na upepelitev umrlega in pokop žare s pepelom;
- priprava na upepelitev umrlega in raztros pepela.
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Pogrebna svečanost, upepelitev ter izvajanje pogrebne dežurne službe in druga dela se
posebej dogovorijo z izvajalcem javne službe.
5. člen
Urejanje pokopališča je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališč, zajema pa
predvsem naslednja dela:
- skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča,
- skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi neposredni okolici,
- čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
- odvoz odpadkov na odlagališče,
- košnja zelenic,
- vzdrževanje poti,
- manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,
- vodenja katastra pokopališč.
II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
6. člen
Izvajalec ima zlasti naslednje pravice in obveznosti glede na obseg izvajanja javne
službe:
- 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,
- zagotavlja ozvočenje na pokopališču,
- skrbi za urejanje in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega zemljišča.
- po pooblastilu župana 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;
7. člen
Izvajalec je dolžan zagotoviti redno tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh skupnih
objektov in naprav na območju pokopališča ter komunalnih objektov in naprav in
tehničnih ureditev, kot so:
- odlagališče smeti in odpadkov,
- ograje in poti v območju pokopališča,
- zadrževalniki vode za zalivanje,
- osvetlitev pokopališča,
- ozvočenje na območju pokopališča,
- urejeno parkirišče,
- pravilna namestitev stojal za kolesa,
- privezi za pse.
III. NAČIN IN ČAS POKOPA
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8. člen
Glede načina in časa pokopa se neposredno uporabljajo določbe zakona in na podlagi
zakona sprejetih podzakonskih predpisov, v kolikor ta pravilnik ne vsebuje
konkretnejših določb.
9. člen
Z odprtjem novega dela pokopališča v Šentvidu se pokopi na starem delu pokopališča ne
izvajajo več, razen v primeru obstoječih grobov in možnosti pokopa v takšnem grobu.
10. člen
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.
Pepel pokojnika se lahko raztrosi v primeru, če je na pokopališču zagotovljen primeren
prostor za raztros.

11. člen
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.
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
Glede urejanja pokopališč se neposredno uporabljajo določbe zakona in na podlagi
zakona sprejetih podzakonskih predpisov.

13. člen
Globina klasičnih grobov je najmanj 1.80 m. Širina enojnega groba je do 1 m, dolžina do
2.3 m. Širina dvojnega groba je do 2 m, dolžina do 2.3 m. Za otroške grobove določi
izvajalec ustrezne manjše mere.
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Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0.5 m. Spomeniki, nagrobne ograje
in druga znamenja ne smejo segati izven meje določenega grobnega prostora, v višino pa
smejo segati največ do 1.5 m.
Na starih delih pokopališča se morajo grobovi prilagoditi obstoječemu stanju v kolikor je
to možno, lahko pa izvajalec na osnovi načrta razdelitve izdela tudi drugačen, bolj
racionalen načrt razdelitve.
Globina žarnega groba je najmanj 0.7 m, širina do 1m, dolžina pa do 1.2 m. Žarni grob se
sme poglobiti za 0.5 m. Globina vrstnih grobov je najmanj 1.80 m, širina do 1m, dolžina
pa do 2.3 m. Poglobitev vrstnih grobov ni dovoljena.

V. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM
14. člen
Prostore za grobove oddaja v najem izvajalec po pooblastilu župana. Najemna pogodba
mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu s pravilnikom.
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.
Najemna pogodba mora obvezno vsebovati:
- osebne podatke najemnika najemnega razmerja (tudi EMŠO in davčno številko),
- 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.
15. člen
Prostor za grobove in raztros pepela se oddaja v najem najmanj za 10 let, nakar se lahko
po poteku najemne dobe pogodba podaljša.
Najmanj dva meseca pred potekom najemne pogodbe mora izvajalec pisno opozoriti
najemnika o prenehanju pogodbe in ga opozoriti na posledice, če pogodbe ne bi
podaljšal.
Najemnik je dolžan odstraniti opremo groba v 60 dneh po preteku oziroma prenehanju
najemne pogodbe.
Če tega ne stori, stori to izvajalec na najemnikove stroške, grob oziroma prostor za grob
pa odda drugemu v najem.
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V času od odstranitve opreme groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje
grobnega prostora drugemu najemniku, skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega
groba izvajalec.
Sredstva za vzdrževanje iz prejšnjega odstavke tega člena zagotavlja izvajalec.
16. člen
Po prenehanju najemne pogodbe se smatra grobni prostor kot opuščen grob do konca
mirovalne dobe, nakar se prekoplje in odda drugemu najemniku.
17. člen
Najemnina za grobni prostor se plačuje letno.
Ob prijavi pokopa oziroma sklenitvi najemne pogodbe se dodeli en grobni prostor
(enojni grob). Na izrecno željo najemnika se dodeli še dodatni grobni prostor (dvojni
grob), za katerega se plača cena v enkratnem znesku. Cena je enaka stroškom za
pridobitev novega grobnega prostora.
18. člen
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.
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.
19. člen
Župan s posebnim sklepom določi osnovne standarde za opravljanje pokopališke in
pogrebne dejavnosti iz tega pravilnika ter pooblaščeno osebo za izvajanje dejavnosti na
strani izvajalca.
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 s sklepom določi župan.
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.
Najemnine morajo pokriti stroške vzdrževanja pokopališča in objektov.
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VI. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠU
20. člen
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 in jih shranjevati na pokopališču,
- odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in iz objektov v območju
pokopališča,
- kolesa je potrebno parkirati na označenem parkirišču za kolesa,
- pse je potrebno privezati na zato označenem prostoru izven pokopališča. Dostop na
pokopališče je psom prepovedan.
21. člen
Zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska in druga dela, ki so namenjena urejanju
pokopališč in s tem povezanimi prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem izvajalca.
22. člen
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi.
Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča, kot celote,
se smatra, 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 četrtega odstavka 16. člena.
VII. NADZOR
23. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo pristojni organi občinske uprave
ter druge pooblaščene osebe.
24. člen
Pristojni organi občinske uprave 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.
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica in velja do sprejema Odloka o
pokopališki dejavnosti na območju Občine Lukovica.

26. člen
Ta pravilnik začne veljati 8 dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

Številka:
Datum:

OBČINA LUKOVICA
Matej KOTNIK
župan

stran 7 od 7

