
Objavljeno v Našem časopisu Št.:269/2001 

Na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanja pokopališč (Ur. list RS, št. 
34/84 in 26/90), Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju 
občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 6/99), je Občinski svet občine Vrhnika v skladu z 10. členom 
Statuta Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 99/99),  na 13. seji, dne 21.12.2000 sprejel  
 
 
 

P R A V I L N I K 
 

O POKOPALIŠKEM REDU ZA 
POKOPALIŠČA V OBČINI VRHNIKA 

 
 
 

I. SPLOŠNO 
 

1. člen 
 
S tem pravilnikom se predpisuje način in čas pokopa, zvrsti grobov in označevanje, tehnične 
normative za grobove, vzdrževanje reda na pokopališčih in spremljajočih objektih, spreminjanje 
in odstranjevanje spomenikov ali obnovo grobnic in vsak drug poseg v prostor na pokopališču.  
 
 

II. UPRAVLJANJE 
 

2. člen 
 
Centralno pokopališče na Vrhniki upravlja KPV d.d., ostala pa Krajevne skupnosti (v 
nadaljevanju upravljalec), v skladu z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Ur. list RS, 
št. 34/84 in 26/90), Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na 
območju občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 6/99) in tem pravilnikom. 
 

3. člen 
 
Za opravljanje najpogostejših del pri upravljanju pokopališča in pokopaliških storitev, kot so:  
- čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega, 
- košnja zelenic, 
- urejanje in obrezovanje žive meje, 
- vzdrževanja poti,  
- manjša vzdrževalna dela na objektih, 
- vodenje katastra pokopališč, 
- izvajanje pogrebnih svečanosti, 
- izkop in zasip jame ter zaščita sosednih grobov, 
- zagotovitev uporabe mrliške vežice, 
- izvajanje pokopališke dežurne službe, 
- drugo, 
lahko upravljalec sklene z usposobljenim izvajalcem pod-izvajalsko pogodbo.  
 
 
 
 



 2 

4. člen 
 
Izbrani podizvajalec opravlja svoja dela v skladu s pod-izvajalsko pogodbo, Zakonom o 
pokopališki in pogrebni dejavnosti (Ur. list SRS, št. 34/84 in RS, šte  v. 26/90), Odlokom o 
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Vrhnika (Ur. list 
RS, št. 6/99), in tem pravilnikom.  

5. člen 
 
Pod-izvajalec se izbere v skladu z navodili o oddaji del pod-izvajalcem, kjer je določen postopek 
in način izbire ter pogoji, ki jih mora pod-izvajalec izpolnjevati, da lahko pridobi ponujeno delo.  
 
 

III. POKOPALIŠČE 
 

6. člen 
 
a. Centralno pokopališče na Vrhniki ima: 
- staro grobno polje 
- srednje grobno polje 
- novo I. grobno polje  
- novo II. grobno polje 
- novo III. grobno polje 
- žarno polje 
- prostor za raztres pepela 
- prostor za anonimne pokope in skupna grobišča 
- staro mrliško vežico 
- novo mrliško vežico 
- poslovilno ploščad 
- parkirišče 
 
b. Pokopališča Krajevnih skupnosti imajo: 
- grobno polje 
- žarno polje 
- prostor za raztres pepela 
- prostor za anonimne pokope in skupna grobišča 
- mrliško vežico  
- parkirišče 
 

7. člen 
 
Vsi pomembni podatki kot situacija pokopališča, razvrstitev grobnih polj, oštevilčenje grobov, 
objekti in komunalni priključki ter parkirišče, se nahajajo v ureditvenem načrtu pokopališča.  
 

8. člen 
 
Velikost in vrste grobov in nagrobnikov: 
a. Centralno pokopališče na Vrhniki 
- enojni grob: širina 100 cm, dolžina 220 cm, globina 180 cm 
- dvojni grob: širina 150 cm, dolžina 220 cm, globina 180 cm 
- žarni grob (na določenem mestu za žarne pokope) širina 70 cm, dolžina 160 cm 
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- širina med vrstami grobov:  
 I polje 80 cm 
 II. polje 100 cm 
 III. polje 100 cm  
 žarno polje 80 cm 
- širina poti med grobovi:  
 I. polje 40 cm 
 II., III. polje 50 cm 
 žarno polje 20 cm  
- višina nagrobnikov je 70-100 cm za žarna polja pa 70 cm 
- na starem in srednjem pokopališču se velikost grobov in poti prilagaja obstoječem stanju 
 
b. Pokopališča Krajevnih skupnosti: 
Ureditveni načrt za posamezno pokopališče določa dimenzije grobov, širino med grobovi in 
višino nagrobnikov, ki so: 
- minimalne mere grobne jame: širina 80 cm, dolžina 220 cm, globina 180 cm 
- minimalna širina med vrstami grobov 50 cm 
- višina nagrobnikov je 70-100 cm za žarna polja pa 70 cm 
- na starem pokopališču se velikost grobov in poti prilagaja obstoječem stanju. 
 

9. člen 
 
Velikost obstoječih grobov in nagrobnikov ostane tudi po uveljavitvi tega pravilnika 
nespremenjena. 
 
 

IV. NAČIN IN ČAS POKOPA 
 

10. člen 
 
Na vseh pokopališčih v občini Vrhnika se opravljajo pokopi vsak dan v tednu skladno z 
dogovorom z upravljalcem in svojci pokojnika.  
 

11. člen 
 
a. Na centralnem pokopališču na Vrhniki se pokojnega prenese v mrliško vežico in čuva do 
pokopa. 
Mrliška vežica je odprta vsak dan od 10. do 20. ure, če se svojci z upravljalci ne dogovore 
drugače.  
 
b. Na pokopališčih v upravljanju Krajevnih skupnosti se pokojnega čuva do pokopa na krajevno 
običajen način. 
Svet KS s sklepom odloči o obveznem prenosu in čuvanju pokojnika v mrliški vežici do pokopa. 
 
 

12. člen 
 
Po ugotovljeni smrti so svojci ali po pooblastilu svojcev pooblaščena služba dolžni najmanj 30 ur 
pred nameravanim pokopom prijaviti pokop upravljalcu pokopališča ter se dogovoriti o:  
- ureditvi dokumentacije, 
- ureditvi pokojnika,  
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- načinu in času pokopa, 
- načinu in času uporabe mrliške vežice, 
- prostoru za grob,  
- prevozu pokojnika,  
- čuvanju pokojnega in pogrebni svečanosti,  
- najemniku groba pri novih grobovih, 
- plačniku in načinu plačila pogrebnih storitev in drugih morebitnih podrobnostih.  
13. člen 
 
Upravljalec pokopališča je dolžan: 
- pripraviti in urediti mrliško vežico, 
- organizirati izkop grobne jame ali jame za žaro, 
- pripraviti prostor za pogrebno svečanost, 
- najkasneje 30 minut po končanem pogrebu grob zasuti in ga sočasno primerno urediti.  
 

14. člen 
 
Upravljalec pokopališča ne sme izvesti pokopa, če mu ob prijavi oziroma pred pokopom niso 
predloženi ustrezni mrliški dokumenti oziroma dokazilo o prijavi smrti matičarju.  
 
 

V. NAJEM 
 

15. člen 
 
Grobni prostor odda v najem upravljalec pokopališča. Najemno razmerje se sklene s pogodbo, 
kjer se določijo: 
- podatki o najemniku in načinu plačila 
- podatki o grobu skupaj s ceno 
- čas najema 
- obveznosti najemnika in upravljalca 
- določilo o razdrtju pogodbe 
 

16. člen 
 
Po razdrtju pogodbe upravljalec pokopališča obvesti najemnika, da lahko na njegove stroške 
izvrši prekop in prenos posmrtnih ostankov v skupno grobišče.  
V kolikor v roku enega meseca upravljalec ne dobi odgovora, lahko odda grobni prostor 
drugemu interesentu.  
 
 

17. člen 
 
Ob upoštevanju 16. člena se lahko odda grobni prostor, kjer ni bil izvršen prekop, kot: 
- žarni grob, če še ni potekla določena mirovalna doba,  
- klasični grob, če je že potekla določena mirovalna doba. 
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18. člen 
 
Ob podpisu najemne pogodbe najemnik vloži vlogo in vplača stroške za izdelavo soglasja, 
potrebnega za postavitev oziroma spremembo nagrobnega spomenika (plošče). Soglasje izda 
upravljalec v 15 dneh od vložitve vloge.  

19. člen 
 
Za evidenco grobnih prostorov in soglasij ter pravočasno poravnavo pogodbenih obveznosti 
skrbi upravljalec. 
 
 

VI. DRUGE DOLOČBE 
 

20. člen 
 
Na pokopališču je prepovedano: 
- nedostojno vedenje: vpitje, kričanje, žvižganje, razgrajanje, glasno smejanje, povzročanje 
 hrupa, 
- stopanje in hoja po grobovih, 
- odlaganje odpadkov izven za to določenih mest, 
- vožnja s kolesi in drugimi vozili (razen na parkirišču) ter njihovo shranjevanje na pokopališču, 
- onesnaževanje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov in 
 nasadov, 
- oddajanje grobov brez soglasja upravljalca pokopališča, 
- postavljanje in odstranjevanje nagrobnikov brez soglasja upravljalca pokopališča, 
- odtujevanje predmetov z grobov in pokopaliških objektov,  
- voditi pse.  
 

21. člen 
 
Upravljalec pokopališča in najemnik lahko skleneta posebno pogodbo o vzdrževanju groba.  
 

22. člen 
 
V primeru kršitve pogojev soglasja o postavitvi nagrobnika iz 17. člena tega pravilnika, mora 
upravljalec o tem obvestiti komunalnega nadzornika, ki ukrepa na podlagi določil iz občinskega 
odloka.  
 

23. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v občinskem glasilu Naš časopis. 
 
 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE VRHNIKA 
 
 
Številka: 11/1-skl-013/00 ŽUPAN 
Datum:   22.12.2000 OBČINE VRHNIKA 
 Vinko Tomšič 


