Na podlagi 4. člena Odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih (Uradni list RS, št.
3/91, 24/91,1/09 in 36/12) je Svet krajevne skupnosti Artiče na svoji 9. redni seji sveta dne
13.12. 2016 potrdil in sprejel
PRAVILNIK O POKOPALIŠKEM REDU NA POKOPALIŠČU ARTIČE
1. člen
S tem Pravilnikom o pokopališkem redu za pokopališče Artiče (v nadaljevanju: pravilnik) se za
pokopališče Artiče (v nadaljevanju: pokopališče) določa upravljanje pokopališča, pokopališki
okoliš, ureditev in vzdrževanje pokopališča in grobov, uporabo mrliške vežice, pogrebne
svečanosti in pokopališko evidenco.
2. člen
Upravljavec pokopališča je KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE.
3. člen
Pokopališče ima pokopališki okoliš ter se na pokopališče praviloma pokopavajo umrli iz
območja KS Artiče.
4. člen
(1) Ureditev pokopališča je opredeljena z načrtom pokopališča.
(2) Iz katastra pokopališča je razvidno območje pokopališča, delitev in postavitev grobnih
mest, glavne komunikacije, komunalni priključki in hortikulturna ureditev pokopališča.
5. člen
Pokopališče je razdeljeno na grobna mesta. Vsako grobno mesto oz. grob ima svojo številko,
ki je vnesena tudi v najemo pogodbo.
6. člen
(1) Grobni prostori za klasične pokope so:
 enojni grob -----dolžina 2,00m, širina 1,00m
 dvojni grob -----dolžina 2,00m, širina do 2,00m
 žarni grob
( odstopanja od navedenih mer so možna samo s pisnim soglasjem KS )
(2) Če je v isti grobni jami predvidenih več zaporednih pokopov je lahko grobna jama
poglobljena največ do 280 cm, plast zemlje nad zadnjo krsto pa mora biti najmanj 100 cm.
(3) Obstoječe površine grobnih prostorov in poti med posameznimi vrstami grobov ter
površine med grobovi ostanejo nespremenjene.
7. člen
(1) Žarni grob je širok do 0,80 m, dolg do 1,00 m, globina je najmanj 0,7 m, pri čemer se sme
žarni grob poglobiti za 0,3 m.
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(2) Žarni pokopi se lahko vršijo v grobne prostore za klasične pokope, v katere pa je predhodno
potrebno vstaviti žarne niše. Kjer je to urejeno, se žarni pokop lahko vrši v stenske grobne
prostore.
(3) V primeru žarnega pokopa v klasičen grob se ureditev groba in najemna pogodba nanaša
kot na klasičen grob.
8. člen
Pogreb z raztrosom pepela ali v pepelnati grob se lahko opravi na pokopališču v Brežicah.

9. člen
Žarni grobovi se odpirajo po vrstnem redu. Ob prijavi pokopa se najemniku dodeli en grob. Na
željo najemnika se mu lahko dodeli še dodatno grobno mesto, za katerega se plača ekonomska
cena, enaka otvoritvi novega groba, in sklene ustrezna najemna pogodba.
10. člen
(1) Po izvedenem pokopu je najemnik dolžan poskrbeti za prvo ureditev groba najpozneje treh
tednih, dokončno ureditev pa v dvanajstih mesecih. Najemnik za ureditev groba poskrbi sam
ali pa za ureditev pooblasti izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe za
pokopališko in pogrebno dejavnost, na stroške najemnika. Pri tem se mora ravnati po določilih
tega pravilnika.
(2) Prvo ureditev groba predstavljajo naslednji posegi:
 odstranitev ostankov cvetja,
 ureditev gomile, odvoz odvečne zemlje,
 položitev travne ruše na mesto, od koder je bila odstranjena pri izkopu jame,
 postavitev začasnega obeležja brez okvirja groba.
(3) Dokončno ureditev groba predstavljajo naslednji posegi:
 postavitev oz. označitev okvirja groba ali vsaka druga ureditev grobnega mesta v
dimenzijah, ki so določene za posamezno vrsto groba v skladu z registrom pokopališča,
 postavitev trajnega obeležja (spomenika).
(4) Upravljavec pokopališča sprotno določi prostor, kjer se odlaga odvečna zemlja in ostali
odpadki, ki nastajajo pri izgradnji grobov.
11. člen
(1) Pred dokončno ureditvijo groba iz 3. odstavka prejšnjega člena tega pravilnika mora
najemnik groba pri upravljavcu pokopališča vložiti predlog za ureditev groba.
(2) Na podlagi predloga upravljavec pokopališča izda pogoje za dokončno ureditev groba, ki jih
mora najemnik pri izvedbi dokončne ureditve groba v celoti upoštevati.
(3) Ureditev groba se izvede na krajevno običajen način s postavitvijo okvirja in nagrobnika v
mejah groba, določenih s tem pravilnikom in pogoji, ki jih izda upravljavec pokopališča.
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Nagrobnik je lahko pokončen ali ležeč in je lahko izdelan iz naravnega kamna, lesa ali kovine.
Biti mora zasnovan na ustrezni oblikovalni ravni in primerno tehnično izveden. S tem je
mišljena tako oblika nagrobnika kot tudi obdelava površine oziroma vpis besedila. Grob se
lahko hortikulturno uredi po želji najemnika.
(4) Spomenik, druga oprema groba, razne sadike in druga znamenja ne smejo biti izven meja
grobnega prostora, v višino pa lahko segajo največ do 1, 5 metra.
(5) Grob ali grobno mesto ne smeta imeti električnih, energetskih ali komunalnih priključkov.

12. člen
(1) Za dokončno ureditev groba poskrbi najemnik na svoje stroške.
(2) Najemnik mora o predvidenem terminu izvedbe del za dokončno ureditev groba in
izvajalcu del obvestiti upravljavca pokopališča.

13. člen
(1) Črke oziroma napisi na nagrobnih ploščah so lahko vklesani, izklesani, kovinski ali plastični.
Napisi ne smejo biti žaljivi. Izvedba napisa mora biti natančno razvidna v predlogu za ureditev
groba, kjer mora biti navedeno besedilo napisa in tip črk ter način njihove obdelave.
(2) Če upravljavec pokopališča ugotovi, da najemnik groba ni ravnal v skladu s pravilnikom ali
izdanimi pogoji za dokončno ureditev groba, ga pismeno pozove, da stanje popravi ali odpravi.
Če tega ne stori v 30-ih dneh po vročitvi poziva, upravljavec odstrani nagrobnik ali druge
elemente dokončne ureditve groba na stroške najemnika in najemnika obvesti, naj jih
prevzame. Upravljavec ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala s temi posegi. Če najemnik
groba nagrobnika ali drugih predmetov v 30-ih dneh od vročitve poziva ne prevzame, jih
upravljavec pokopališča lahko proda, izkupiček od prodaje pa nameni pokritju stroškov
odstranitve, preostanek pa za vzdrževanje pokopališča.
(3) Najemnik grobnega mesta mora pred pričetkom izvajanja zidarskih, kamnoseških in drugih
podobnih del z namenom ureditve groba pridobiti dovoljenje upravljavca za postavitev
spomenika. Najemnik in izvajalec mora tudi podpisati pisno izjavo, v kateri potrdita, da sta
seznanjena s pogoji za opravljanje prevozov ali del ter s katero prevzameta odgovornost za
vso škodo, ki bi nastala z izvedbo del ali zaradi izvedb del.
(4) Brez dovoljenja upravljavca na pokopališču ni dovoljeno opravljati prevozov, kamnoseških,
kovinostrugarskih, kovinotiskarskih in drugih del.
(5) V primeru nastanka gradbenih ali drugih odpadkov ob izvajanju del, povezanih z urejanjem
groba, je za njihov odvoz dolžan poskrbeti najemnik groba na lastne stroške.
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14. člen
(1) Opremo groba predstavljajo nagrobna obeležja, kot so spomeniki, robniki, krovne plošče,
lučke, vaze in podobno.
(2) Cvetje se polaga v vazo, v drugo za ta namen prilagojeno posodo, ki mora biti postavljena
na območju groba ali neposredno na grob.
(3) Sveče se postavljajo in prižigajo na območju groba.
(4) Postavitev cvetja ali sveč ne sme ovirati varnosti ter uporabe ali vzdrževanja površin in
prehodov med grobnimi mesti, sicer jih lahko upravljavec odstrani.
15. člen
(1) Pokopališče, mrliško vežico, komunalne naprave, parkirne prostore in drugo funkcionalno
zemljišče pokopališča ureja in vzdržuje upravljavec.
(2) Za vzdrževanje grobov poskrbijo najemniki grobov na svoje stroške.
(3) Obveznost vzdrževanja grobov obsega tako redno vzdrževanje površine groba (kot je npr.
skrb za rastline, odstranjevanje plevela, odstranjevanje uvelega ali posušenega cvetja,
izgorelih oz. odsluženih sveč in podobno) ter čiščenje in vzdrževanje spomenika in opreme
groba. Najemnik je dolžan vzdrževati tudi vmesne prostore med grobovi.
(4) V primeru, da najemnik vzdrževanje groba opusti tako, da je grob tako zanemarjen, da
ogroža varnost ljudi ali sosednjih grobov ali kvari videz sosednjih grobov ali pokopališča kot
celote, se grob obravnava kot zapuščen. Upravljavec najemnika pisno opozori na ureditev
groba. Če najemnik kljub pisnemu opozorilu upravljavca pokopališča v roku 12 mesecev od
prejema opozorila groba ne uredi, lahko upravljavec na stroške najemnika odstrani opremo
groba in odda grobno mesto drugemu.
16. člen
Upravljavec območje pokopališča redno vzdržuje v skladu z naslednjimi minimalni normativi:
- praznjenje zabojnika za ostanke sveč: dvakrat mesečno oziroma po potrebi,
- praznjenje zabojnikov za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke in odpadno
embalažo v skladu z urnikom, ki ga je za to območje določil izvajalec obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
- košnja trave: najmanj petkrat letno oziroma po potrebi,
- obrezovanje žive meje: enkrat letno,
- obrezovanje drevja: enkrat letno,
- škropljenje plevela: po potrebi
- čiščenje glavnih poti med grobovi: po potrebi,
- čiščenje snega na parkirišču in na dostopni poti do mrliške vežice.
17. člen
(1) Pri izkopu groba je dovoljeno začasno kratkotrajno odlaganje zemlje na bližnje proste
površine, vendar jih mora izvajalec pogrebne dejavnosti ustrezno zaščititi, da jih ne umaže ali
drugače poškoduje.
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(2) V primeru poškodb sosednjega groba mora povzročitelj obvestiti najemnika
poškodovanega groba v treh dneh po nastali poškodbi. Povzročitelj poškodb mora na lastne
stroške odpraviti poškodbe sosednjega groba ali drugih površin v dogovoru z oškodovancem,
najkasneje pa v roku enega meseca. V primeru, da se sosednji grob ali površine samo umaže
jih je potrebno nemudoma očistiti oz. na njih vzpostaviti prejšnje stanje.
(3) Pri izvedbi ostalih del v zvezi z urejanjem grobov ni dovoljeno poseganje v sosednje
grobove. Pred izvedbo teh del je potrebno okoliške površine ustrezno zaščititi. V primeru, da
pride do poškodb sosednjega groba ali sosednjih površin, je povzročitelj dolžan ravnati v
skladu z 2. odstavkom tega člena.
18. člen
(1) Upravljavec pokopališča odda grobno mesto v najem najemniku z najemno pogodbo, ki
mora biti sklenjena v pisni obliki.
(2) Grob se odda v najem najmanj za 10 let.
19. člen
(1) Najemnina vključuje tudi stroške vzdrževanja pokopališča iz 16. člena tega pravilnika.
(2) Najemnina se plačuje letno za posamezno koledarsko leto.
(3) Najemnina ter stroški za uporabo mrliške vežice se določijo v ceniku, ki ga na predlog
upravljavca sprejme Občinski svet občine Brežice. Upravljavec mora cenik objaviti na javnem
mestu v svojih poslovnih prostorih, v prostorih mrliške vežice ter na svoji spletni strani.
20. člen
(1) V najemni pogodbi najemnik in upravljavec uredita medsebojne obveznosti.
(2) Najemna pogodba mora obvezno vsebovati:
- podatke o najemniku (ime, naslov, EMŠO, telefonsko številko in elektronski naslov),
- opredelitev grobnega prostora (številka groba, katastrska oznaka, velikost in tip groba),
- čas oddaje v najem, možnost in pogoje za podaljšanje pogodbe,
- višino najemnine ter način plačevanja najemnine,
- obveznost pridobitve soglasja upravljavca pred izvedbo kakršnegakoli posega, ki
pomeni dokončno urejanje groba,
- ukrepe, če ureditev groba ne bi bila izvedena v skladu z načrtom, določbami odloka in
pravilnika,
- obvezo najemnika, da v roku 30 dni od nastanka spremembe sporoči upravljavcu vsako
spremembo podatkov, ki so navedeni v najemni pogodbi,
- ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti,
- razloge in načine za prenehanje pogodbe,
- obveznosti strank po prenehanju pogodbe,
- imenovanje osebe, na katero se v primeru smrti ali nedosegljivosti najemnika po volji
najemnika prenesejo vse pravice in dolžnosti iz pogodbe, navedbo njenih podatkov,
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-

pisno soglasje osebe iz prejšnje alineje, da soglaša s prevzemom obveznosti iz najemne
pogodbe.

(3) Najemnik je dolžan najemodajalcu javiti v roku 30-ih dni vsakršno spremembo bivališča
oziroma naslova, na katerega naj najemodajalec pošlje račun za letno najemnino in vse druge
podatke, ki bi bili lahko kakorkoli pomembni za izvajanje najema.
21. člen
Ob podpisu pogodbe o najemu grobnega mesta najemnik plača stroške otvoritve groba in
najemnino za koledarsko leto.
22. člen
(1) Najemna pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je sklenjena.
(2) Najemodajalec lahko odpove najemno pogodbo:
- če to zahteva načrt pokopališča ali nadaljnja ureditev pokopališča,
- če letna najemnina s stroški izterjave za grob ni bila izterjana v izvršilnem postopku,
- če računa za letno najemnino ni bilo moč izročiti najemniku groba in je preteklo eno
leto od dneva zapadlosti računa.
(3) Najemna pogodba lahko po preteku 10 let preneha sporazumno z dnem, ki ga določita
stranki.
(4) Najemna pogodba preneha, če je najemnik umrl, upravičenec do sklenitve najemne
pogodbe pa najemne pogodbe ni sklenil v roku do konca koledarskega leta, za katerega je bila
plačana letna najemnina.
(5) Najemna pogodba preneha tudi, če najemnik grob zanemari tako, da ga je šteti za
zapuščenega so podani razlogi za izvedbo ukrepov iz 3. odst. 22. člena in 3. odst. 18. člena
Odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih (Uradni list RS, št. 3/91, 24/91,1/09 in
36/12) in 4. odst. 15. člena tega pravilnika, in sicer z dnem, ko upravljavec izvede odstranitev
opreme groba.
23. člen
(1) Prenos najemnega razmerja na drugega najemnika je možen samo s soglasjem
najemodajalca.
(2) Najemnik mora v primeru prenosa pravice do najema grobnega prostora skupaj z novim
najemnikom pri najemodajalcu podpisati ustrezno izjavo o prenosu, v kateri se najemnik
odpove pravici do najema groba, novi najemnik pa poda izjavo, da v celoti sprejema vse
obveznosti iz najemnega razmerja.
(3) Če se pravni naslednik najemnika odpove grobnemu prostoru, ali če najemnik nima
naslednika, lahko najemno razmerje s pogodbo podaljša tudi drugi.
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24. člen
(1) Najemnik groba mora najkasneje v roku šestih mesecev po prenehanju najemnega
razmerja sam odstraniti opremo groba. Če tega ne stori v roku ali če ni dosegljiv, opremo groba
odstrani upravljavec na stroške najemnika. Odstranjeno opremo lahko upravljavec
pokopališča proda, izkupiček od prodaje pa nameni pokritju stroškov odstranitve, morebitni
preostanek pa za vzdrževanje pokopališča.
(2) Oprema groba se ne odstrani iz grobov, ki so razglašeni za spomeniško varstveno zaščitene
spomenike. Grobovi, ki so razglašeni za spomeniško varstveno zaščitene spomenike, se oddajo
drugemu najemniku, skupaj z opremo groba.
25. člen
Na pokopališču Artiče se nahaja mrliška vežica, ki je na voljo za okoliš pokopališča.
26. člen
(1) Naročnik pogreba se z upravljavcem pokopališča dogovori za čas uporabe mrliške vežice,
za posamezen pogreb je uporaba mrliške vežice omejena na največ tri dni.
(2) Mrliška vežica je za svojce pokojnih in obiskovalce odprta praviloma odprta od 10.00 do
23.00 ure.
(3) Za uporabo mrliške vežice se zaračuna uporabnina, ne glede na število dni ali ur uporabe.
Stroški čiščenja so všteti v uporabnino.
27. člen
(1) Mrliško vežico se uporablja s pieteto do pokojnika. V mrliški vežici ni dovoljeno prižiganje
klasičnih sveč z odprtim ognjem.
(2) Naročnik pogreba odgovarja za pravilno uporabo mrliške vežice in prostorov za svojce ter
je dolžan pokriti vso škodo v primeru poškodovanja inventarja ali objekta.
28. člen
Čas pokopa določi upravljavec pokopališča v dogovoru z naročnikom pogreba in izvajalcem
pogrebne službe. Pogrebi se opravljajo ob delavnikih in sobotah, praviloma med 11.00 in 17.00
uro.
29. člen
(1) Pogrebna svečanost se prične z dvigom pokojnikove krste ali žare z mrliškega odra kar,
skupaj s prenosom odvoz krste oziroma žare v pogrebnem sprevodu ter položitvijo v grob oz.
raztrosom pepela, opravijo pogrebniki. Pogrebniki morajo biti oblečeni v svečane obleke.
(2) Udeleženci pogreba se v sprevodu razporedijo na krajevno običajen način.
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Varianta brez kapelice:
(3) Ko pride pogrebni sprevod do groba, se krsta oz. žara s pokojnikom položi v grob, pri
odprtem grobu nato sledi igranje godbe in petje žalostink, poslovilni govori in verski obred, če
je pri pogrebni svečanosti prisoten predstavnik verske skupnosti.
Varianta s kapelico:
(3) Če je predviden verski obred, se verski obred opravi po dvigu pokojnikove krste ali žare in
njeni premestitvi v verski objekt. Po opravljenem verskem obredu se udeleženci razporedijo v
sprevod do groba, kjer položitvi v grob pri odprtem grobu nato sledi igranje godbe in petje
žalostink, poslovilni govori in verski obred, če je pri pogrebni svečanosti prisoten predstavnik
verske skupnosti.
(4) Udeleženci pogrebne svečanosti se poslovijo od pokojnega z mimohodom.
30. člen
(1) Razpored v pogrebnem sprevodu se opravi na krajevno običajen način, praviloma pa je
naslednji:
 v primeru verskega obreda je na čelu sprevoda državna zastava z žalnim trakom ter
versko obeležje, za njim prapori oziroma se upošteva volja pokojnika ali njegovih ožjih
svojcev,
 v primeru civilnega pogrebnega obreda je na čelu sprevoda državna zastava z žalnim
trakom, nato prapori,
 za prapori gredo godba, pevci, pogrebni voz ali nosilci krste s pokojnikom oziroma žaro
s posmrtnimi ostanki pokojnika, nato najožji svojci pokojnika in za njimi ostali
udeleženci pogreba.
(2) Društva, ki imajo ob pogrebih svojih članov posebne običaje (kot so npr. lovci, gasilci, ipd.)
se o načinu vključitve v pogrebne svečanosti dogovorijo z izvajalcem pogrebne svečanosti. Če
pri pogrebni svečanosti sodeluje strelska enota, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav
pokojniku, mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar je odgovoren
vodja enote oziroma skupine.

31. člen
Upravljavec pokopališč vodi naslednje evidence:
 načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališka polja in grobove,
 kataster pokopališča,
 knjigo pokopov s podatki o umrlih,
 register najemnih pogodb,
 evidenco plačil najemnin.
32. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik , ki ga je sprejel Svet KS Artiče na
seji dne 2.2.1993 in dopolnil 21.12.1999.
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33. člen
Sprejem tega pravilnika ne vpliva na obstoječe nagrobnike in dokončne ureditve grobov, kot
so obstajali ob uveljavitvi tega pravilnika, razen v delu, ki se nanaša na hortikulturno ureditev
grobov, ki ne sme presegati okvirov grobnega mesta in v višino ne sme segati več kot 1,5 m.
34. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu. Objavi se na oglasni deski upravljavca in
njegovi spletni strani ter na oglasni deski mrliške vežice pokopališča.
Številka dok: 124-O/2016

Datum:
13.12.2016
Predsednik Sveta KS Artiče
Anton Gajšek l.r.
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