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  Stran 3 od 5 

 

 

1. člen (splošno) 

 
(1) S splošnimi pogoji poslovanja za pokopališči Kostanjevica na Krki in Oštrc so, upoštevaje 
določbe Odloka o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter izvajanju pogrebnih storitev v občini 
Kostanjevica na Krki (Ur.l. RS št. 34/2010) in ostalih predpisov, ki urejajo javno službo, podrobneje 
določena pravna razmerja med uporabniki javnih dobrin in izvajalcem, v zvezi izvajanja 
posameznih storitev javne službe ter druga razmerja, ki jih zakon predpisuje kot vsebino 
pokopališkega reda.   
 
(2) Uporabniki javne službe pogrebne storitve in najemniki grobnih prostorov, so dolžni upoštevati 
pogodbene in druge obveznosti iz splošnih pogojev poslovanja. 
 

2. člen (odpiranje in zapiranje vežice) 

 
(1) Vstop in gibanje na pokopališčih Kostanjevica na Krki in Oštrc časovno nista omejena. V času 
uporabe je mrliška vežica v Kostanjevici na Krki praviloma odprta v zimskem času, to je od 1.10. 
do 31.3., od 9. do 18. ure in v letnem času, to je od 1.4. do 30.9., od 8. do 20.ure.  Čas odprtja 
mrliške vežice na Oštrcu, ni predmet teh Splošnih pogojev poslovanja, lahko pa se smiselno 
uporabljajo pravila, ki veljajo za vežico v Kostanjevici na Krki. 
 
(2) Čas pogrebov se prilagaja letnemu času, upoštevajoč možnost obveznega zasutja in začasne 
ureditve groba še v času dnevne svetlobe. 
 

3. člen (dovoljenje za pokop) 

 
(1) Izvajalec javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališča Kostanjevica na Krki, mora na 
omenjenem pokopališču zagotoviti pokop vsakega umrlega, ki je imel tik pred smrtjo stalno 
prebivališče na območju matičnega okoliša pokopališča Kostanjevica na Krki in neidentificirane 
osebe, ki so umrle na območju, za katerega je pokopališče namenjeno, kot tudi identificirane umrle 
osebe (državljan RS ali tuji državljan), ki jih ne prevzamejo svojci ali druga inštitucija. Dovoliti 
mora tudi pokop umrlega, ki ni imel stalnega prebivališča na matičnem območju pokopališča.  
 
(2) Izvajalec javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališča Oštrc, ki ima značilnosti vaškega 
pokopališča (omejeno število grobnih prostorov, omejena površina pokopališča - brez možnosti 
širitve) izvede pokop umrlega na tem pokopališču v primeru, da najemnik dovoli pokop ali da gre 
za smrt najemnika. 

4. člen (tehnični normativi za grobove) 

 
(1) Grobni prostori za klasične pokope: 

− enojni grob: širina do 1 m, dolžina do 2,4 m, globina najmanj 1,80 m 
− dvojni grob: širina do 2 m, dolžina do 2,4 m, globina najmanj 1,80 m, 
− trojni grob: širina do 3 m, dolžina do 2,4 m, globina najmanj 1,80 m, 
− četvorni grob: širina do 4 m, dolžina do 2,4 m, globina najmanj 1,80 m, 
− petorni grob: širina do 5 m, dolžina do 2,4 m, globina najmanj 1,80 m. 

 
(2) Površine grobnih prostorov in poti med posameznimi vrstami grobov ter površine med grobovi 
so na obstoječem delu pokopališča Kostanjevica na Krki in Oštrc v zatečenem stanju in se kot 
takšne tudi ohranjajo naprej.   
 
(3) Drugi grobni prostori: 

− žarni grob: širina do 1 m, dolžina do 1,2 m, globina najmanj 0,7 m (žarni grob se sme 
poglobiti za 0,3 m), 

− vrstni grob: širina do 1 m, dolžina do 2,3 m, globina najmanj 1,80 m (poglobitev vrstnih 
grobov ni dovoljena). Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,5 m. 

 
(4) Žarne pokope se lahko izvaja v grobne prostore za klasične pokope, s predhodno vstavitvijo 
žarne niše.  
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(5) Minimalne površine novih grobnih prostorov so: dolžina 240 cm, širina 100 cm, za družinske 
grobove 200 cm. Za otroke do 10 let in žare zadostujejo polovične mere. Minimalne mere grobne 
jame so: dolžina 220 cm, širina 90 cm, in globina 180 cm. Za umrle otroke do 10 let smejo biti 
grobne jame odgovarjajoče skrajšane in zožene, vendar najmanj 120 cm globoke.  
 
(6) 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.  
 

5. člen (pogrebna svečanost) 

 
(1) Čas pokopa določi upravljavec pokopališča v dogovoru z naročnikom pogreba, in sicer vsak dan 
med 11. in 17. uro, razen med nedeljami in prazniki. 
 
(2) Cene pogrebnih storitev so določene s Cenikom pogrebnih in pokopaliških storitev. 
 
(3) Pogrebna svečanost se prične z dvigom pokojnikove krste ali žare z mrliškega odra. Ta opravila 
in odvoz krste oziroma žare v pogrebnem sprevodu ter položitev krste oziroma žare v jamo 
opravijo pogrebniki. Pogrebniki so oblečeni v svečane obleke. 
 
(4) Udeleženci pogreba se v sprevodu do groba razporedijo na krajevno običajen način. Ko pride 
pogrebni sprevod do groba, se krsta s pokojnikom položi v grob. Pri odprtem grobu sledi verski 
obred, če je pri pogrebni svečanosti prisoten predstavnik verske skupnosti, nato sledijo poslovilni 
govori ter igranje godbe in petje žalostink. Udeleženci pogrebne svečanosti se poslovijo od 
pokojnega z mimohodom. Po predhodnem dogovoru so poslovilni govori lahko tudi pred mrliško 
vežico. 
 
(5) Razpored v pogrebnem sprevodu je praviloma 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 pa 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. 

 
(6) Društva, ki imajo ob pogrebih svojih članov posebne običaje (lovci, gasilci ipd.) se lahko z njimi 
vključijo v pogrebne svečanosti, po predhodnem dogovoru 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. 
 

6. člen (najemna pogodba) 

 
(1) Obveznost sklenitve pogodbe o najemu določa 31. člen Odloka o urejanju in vzdrževanju 
pokopališč ter izvajanju pogrebnih storitev v občini Kostanjevica na Krki (Ur.l. RS št. 34/2010)  
 
(2) V pogodbi o najemu najemnik in izvajalec gospodarske javne službe upravljanja s pokopališčem 
uredita medsebojne obveznosti, in sicer:  

− opredeli se grobni prostor (katastrska oznaka in velikost oziroma  tip grobnega polja), 
− čas oddaje v najem oz. možnost podaljšanja, 
− dolžnost plačevanja najemnine, 
− obveznost pridobitve soglasja izvajalca javne službe pred postavitvijo nagrobnega 

spomenika, 
− obveznost za sporočanje sprememb podatkov, ki lahko vplivajo na obračunavanje storitev 

(sprememba naslova najemnika), 
− pogoji za razveljavitev najemne pogodbe, 
− obveznosti najemnika po poteku ali razveljavitvi pogodbe, 
− imenovanje upravičenca po volji najemnika, na katerega se prenesejo vse pravice in 

dolžnosti iz pogodbe, 
− končne določbe.                                                   
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7. člen (mirovalna doba) 

 
(1) Mirovalna doba za grobove ne sme biti krajša od 20 let. V mirovalni dobi grobnega prostora je 
dovoljen samo žarni pokop.  
 
(2) Za red in vzdrževanje pokopališč je odgovoren upravljavec pokopališča, za urejenost grobnih 
prostorov pa najemnik groba. 
 
 

8. člen (vzdrževanje reda, čistoče in miru) 

 
(1) Na območju pokopališča je prepovedano: 

− nedostojno vedenje kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje, hoja po grobovih in 
prostoru za grobove in podobno, 

− odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora ter drugo onesnaževanje 
pokopališkega prostora in objektov, 

− trganje in poškodovanje zelenja in cvetja na tujih grobovih in nasadih na pokopališču, 
− poškodovanje mrliške vežice, grobov, drugih naprav in predmetov na območju pokopališča, 
− vodenje živali v mrliško vežico, 
− vožnja s kolesom ali motornimi vozili, kakor tudi njihovo shranjevanje na območju 

pokopališča, 
− odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopališkega prostora in objektov na območju 

pokopališča. 
 
(2) Zidarska, kamnoseška in druga dela, ki so namenjena urejanju pokopališč in s tem povezanimi 
prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem izvajalca javne službe. V primeru nastanka gradbenih 
odpadkov ob izvajanju naštetih del, je za odvoz le-teh dolžan poskrbeti najemnik grobnega 
prostora na lastne stroške. 
 
(3) Obveznost najemnikov grobnih prostorov v zvezi vzdrževanja grobnih prostorov in vmesnih 
prostorov med grobnimi prostori ter kdaj se smatra, da  grobni prostor in vmesni prostor med 
grobnimi prostori ni vzdrževan je opredeljena v najemni pogodbi. Sicer pa mora najemnik 
odstranjevati plevel iz svojega grobnega prostora in vsaj 20 cm okoli grobnega prostora, če s tem 
ne posega v tuj grobni prostor. Pod pojmom plevel se štejejo predvsem tujerodne invazivne 
rastline, ki vsebujejo strupen rastlinski sok oziroma povzročajo alergijske reakcije ali pa se 
nekontrolirano širijo v okolico. Npr: japonski dresnik, ambrozije, orjaški dežen, topinambur,… 
  
 
(4) Stojna mesta za posode za ločeno zbrane frakcije so označena. 
 

9. člen (kamnoseška dela) 

 
(1) Pogoji dovolitve izvajanja zidarskih, kamnoseških ali drugih del z namenom ureditve grobnega 
prostora, so opredeljeni v najemni pogodbi.  
 

10.  člen (objava splošnih pogojev poslovanja) 

 
(1) Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani izvajalca gospodarske javne službe.  
Dostopni so tudi na sedežu izvajalca javne službe. 


