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Na podlagi 167. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 9/95)  

  

R A Z G L A Š A M 

 

O D L O K 

O UPRAVLJANJU POKOPALIŠČ IN O POKOPALIŠKEM REDU 

  

 

Št.: 353/S-13/96                                                        ŽUPAN MESTNE OBČINE KOPER 

Datum: 20. decembra 1996                                                       Aurelio Juri, l.r. 

  

 

Na podlagi 24.člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni 

list SRS, št.34/84), 7.člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.32/93) in v 

skladu z 9. členom Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradne objave, št.11/94 in 12/96) ter na 

podlagi 25.člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.25/82, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, in 

Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 27.člena statuta Mestne občine Koper, je Občinski svet 

Mestne občine Koper na seji dne 19. decembra 1996 sprejel  

   

O D L O K 

 

O UPRAVLJANJU POKOPALIŠČ IN O POKOPALIŠKEM REDU 

  

  

1.člen 

  

S tem odlokom se za območje Mestne občine Koper predpiše način in pogoje opravljanja lokalne 

gospodarske javne službe "upravljanje pokopališč" (v nadaljnjem besedilu: javna služba).  

  

Javna služba iz prvega odstavka obsega izvajanje načrtovanega razvoja ter urejanje in vzdrževanje 

pokopališč oziroma infrastrukture na pokopališčih, opuščanje pokopališč, vodenje in vzdrževanje 

pokopališkega katastra in oddajanje grobov v najem, vključno z razvojem infrastrukture za 

upepeljevanje ali drugih zakonsko opredeljenih možnosti ustreznega ravnanja in drugimi 

aktivnosti, ki jih ureja ta odlok. 

  

V skladu s programi delovanja javne službe, usklajenimi z lokalno skupnostjo, izvajalec tudi 

načrtuje prostorski in drugi razvoj pokopališč in potrebne infrastrukture. 

  

2.člen 

  

Javna služba zagotavlja pod enakimi pogoji možnost pokopa umrlih na predpisani način.  

  

Pokop se pod splošnimi pogoji praviloma opravi na pokopališču, ki pripada okolišu pokopališča, 

na katerem je imel umrli stalno prebivališče (v nadaljnjem besedilu: matični okoliš). Če so podani 

posebni pogoji iz tega odloka, se pokop lahko opravi na drugem pokopališču. 

  

Pokop ali raztros pepela pokojnika izven območij pokopališč je izjemoma možen samo na podlagi 

posebnega dovoljenja pristojnega državnega organa. 
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3.člen 

  

S pokopališči v Kopru in Bertokih upravlja javno podjetje. O upravljanju teh pokopališč, kot 

javnem dobru z vsemi spremljajočimi objekti in napravami, sklene javno podjetje z Mestno občino 

Koper pogodbo. 

  

Na ostalih pokopališčih v občini Koper se opravljanje javne službe skladno z 35.členom Zakona o 

gospodarskih javnih službah prenese neposredno na Krajevne skupnosti - upravljalce pokopališč, 

ki dejavnost organizirajo ob upoštevanju krajevnih običajev in ob smiselnem upoštevanju tega 

odloka, državnih predpisov in predpisov, ki jih uporablja javno podjetje. 

  

4.člen 

  

Pokopališči v Kopru in Bertokih sta javno dobro in jima upravljalec ne sme in ne more spreminjati 

namembnosti brez odločitve Občinskega sveta. Upravljalec mora vsakomur pod enakimi pogoji 

omogočiti vstop in gibanje na območjih pokopališč. 

  

Upravljalci ostalih pokopališč ravnajo z njimi kot z javnim dobrom, ne glede na formalni status, ki 

ga območja teh pokopališč imajo. 

  

5.člen 

  

Na območju občine Koper so pokopališča v naslednjih krajih z naslednjimi upravljalci, njihov 

matični okoliš pa obsega naslednja naselja: 

  

 I. upravljalec - javno podjetje 

1.Koper -  za naselja Koper, Bonini, Bošamarin Kampel, Manžan,  

  Šalara (del), Škocjan (del) in Vanganel (del); 

2 Bertoki -  za naselja Bertoki, Bonini (del), Čežarji, Pobegi in Škocjan (del); 

  

 II. upravljalec - KS Boršt 

3 Boršt -  za naselji Boršt in Glem; 

4.Labor -  za naselje Labor; 

 

  

 III. upravljalec - KS Črni kal 

5.Črni kal -  za naselje Črni kal (del - Zgornji Črni kal); 

6.Črnotiče -  za naselje Črnotiče; 

7.Dol -  za naselje Dol pri Hrastovljah; 

8.Hrastovlje -  za naselje Hrastovlje; 

9.Gabrovica -  za naselje Gabrovica; 

10.Kastelec-Socerb - za naselji Kastelec in Socerb 

11.Osp -  za naselje Osp; 

12.Praproče -  za naselje Praproče; 

13.Predloka -  za naselja Predloka, Črni kal (del - Spodnji Črni  

  kal), Kortine, Loka in Bezovica; 

14.Podpeč -  za naselji Podpeč in Brežec; 
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15.Stepani-Rožar - za naselja Stepani, Rožar, Cepki, Krnica in Rižana; 

16.Zanigrad -  za naselje Zanigrad; 

  

 IV. upravljalec - KS Dekani 

17.Dekani -  za naselje Dekani; 

  

 V. upravljalec - KS Gračišče 

18.Kubed -  za naselja Kubed, Gračišče in Poletiči; 

19.Movraž -  za naselji Movraž in Dvori; 

20.Popetre -  za naselje Popetre; 

21.Smokvica - za naselje Smokvica; 

22.Sočerga -  za naselja Sočerga, Karli, Lukini, Maršiči, Olika, Peraji, Pisari, Sokoliči, Šeki in 

Tuljaki; 

23.Trebeše -  za naselji Trebeše in Butari; 

 

 VI. upravljalec - KS Gradin 

24.Gradin -  za naselja Gradin, Abitanti, Brezovica in Sirči; 

25.Pregara -  za naselje Pregara; 

26.Hrvoji-Topolovec - za naselja Topolovec, Koromači-Boškini, Belvedur in Močunigi; 

  

 VII. upravljalec - KS Hrvatini 

27.Hrvatini -  za naselja Hrvatini, Ankaran (del), Kolomban (del),  Premančan in Jelarji; 

28.Kolomban -  za naselja Kolomban (del), Ankaran (del), Barižoni in Cerej; 

  

 VIII. upravljalec - KS Marezige 

29.Lopar -  za naselje Lopar; 

30.Marezige -  za naselja Marezige, Babiči, Čentur, Montinjan in Vanganel (del); 

31.Trsek -  za naselje Trsek; 

32.Truške -  za naselja Truške, Bočaji, Kozloviči in Zabavlje; 

  

 IX. upravljalec - KS Podgorje 

33.Podgorje -  za naselje Podgorje; 

  

 X. upravljalec - KS Rakitovec 

34.Rakitovec -  za naselje Rakitovec; 

  

 XI. upravljalec - KS Sv.Anton 

35.Sv.Anton -  za naselje Sv.Anton; 

  

 XII. upravljalec - KS Škofije 

36.Plavje -  za naselji Plavje in Spodnje Škofije (del); 

37.Škofije -  za naselji Spodnje Škofije (del) in Zgornje Škofije; 

38.Tinjan -  za naselje Tinjan; 

  

 XIII. upravljalec - KS Šmarje 

39.Gažon -  za naselja Gažon, Sergaši in Šalara (del); 

40.Koštabona -  za naselji Koštabina in Brič; 

41.Krkavče -  za naselje Krkavče; 
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42.Pomjan -  za naselja Pomjan, Dilici, Fjeroga in Župančiči; 

43.Puče -  za naselje Puče; 

44.Šmarje -  za naselja Šmarje, Grinjan in Grintovec; 

  

 XIV. upravljalec - KS Zazid 

45.Zazid -  za naselje Zazid. 

  

6.člen 

  

Ob soglasju župana, podanem na podlagi mnenja delovnega telesa Občinskega sveta, pristojnega 

za gospodarske javne službe, sprejme javno podjetje Splošne pogoje za opravljanje predmetne 

javne službe na posameznem pokopališču za oddajanje grobov v najem na pokopališčih, ki jih ima 

v upravljanju in za opravljanje pokopov (v nadaljevanju: splošni pogoji pokopališča). 

  

Krajevne skupnosti upravljajo pokopališča prednostno v skladu s krajevnimi običaji in lokalno 

tradicijo, lahko pa tudi sprejmejo splošne pogoje pokopališča, ki jih posredujejo v vednost 

občinskemu uradu, pristojnemu za gospodarske javne službe. 

  

Če pristojni urad ugotovi, da so splošni pogoji iz drugega odstavka v nasprotju s tem odlokom in 

drugimi predpisi, ali da postavljajo uporabnikom javne službe pogoje, ki so zanje manj ugodni od 

pogojev, ki jih nudijo splošni pogoji iz prvega odstavka, lahko od Krajevne skupnosti zahteva 

ustrezno prilagoditev. 

  

S splošnimi pogoji pokopališča upravljalec določi tudi pogoje za pokop pokojnikov z matičnih 

območij drugih pokopališč. 

  

7.člen 

  

Pravice uporabnikov storitev javne službe načeloma uresničujejo najemniki grobnih prostorov za 

potrebe pokopa umrlih, po pogodbi o najemu pa je najemnik lahko katerakoli oseba.  

  

Najemniki so načeloma svojci oziroma zakoniti zastopniki umrlih. Če ni nobene osebe, ki bi bila 

poklicana, da prevzame vlogo najemnika ali ki bi prevzela vlogo najemnika, je najemnik Mestna 

občina Koper. 

  

Vlogo najemnika lahko s soglasjem dotedanjega najemnika prevzame katerakoli druga oseba. V 

primeru, če najemnik umre ali izgubi opravilno sposobnost, ali najemnik - pravna oseba preneha 

obstajati, postane najemnik njegov dedič ali zakoniti zastopnik oziroma pravni naslednik pravne 

osebe. V primeru spremembe najemnika se sklene nova pogodba o najemu. 

  

Najemnik je dolžan upravljalca pokopališča tekoče obveščati o spremembah svojega naslova. Novi 

najemnik je ob prevzemu vloge najemnika po določilih prejšnjega odstavka dolžan sam poskrbeti 

za pridobitev nove pogodbe. 

  

8.člen 

  

Upravljalec pokopališča je dolžan zagotoviti možnost pokopa vsakega umrlega, ki je imel stalno 

prebivališče na območju matičnega okoliša pokopališča, razen v primeru, da ni na razpolago 
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prostih grobnih prostorov. Če pokopa ni mogoče zagotoviti na drugem pokopališču na območju 

iste Krajevne skupnosti ali drugje po volji najemnika, je pokop dolžno omogočiti javno podjetje na 

enem od pokopališč, ki jih upravlja. 

  

Upravljalec posameznega pokopališča lahko na vlogo najemnika dovoli pokop umrlega, ki ni imel 

stalnega prebivališča na matičnem območju tega pokopališča. 

  

Pokop tujega državljana, ki se na pokopališču na območju Mestne občine Koper opravi na željo 

pokojnika ali po volji najemnika, je dovoljen le v primeru, da je umrli upepeljen. Določba tega 

odstavka ne velja za tujca, ki je ob smrti prebival ali ki je umrl na območju Mestne občine Koper. 

  

Masovne pokope izvaja javno podjetje. 

   

9.člen 

 

 Pokop se opravi v grobni prostor. 

  

Grobne prostore daje v najem upravljalec. Pogoji najema se skladno s splošnimi pogoji 

pokopališča določijo s pogodbo, ki jo skleneta najemnik in upravljalec (pogodba o najemu). 

  

V pogodbi o najemu mora biti zlasti določeno: opredelitev grobnega prostora (vrsta in številčna 

označitev po katastru), čas njegove uporabe oziroma rok veljavnosti pogodbe, rok dokončne 

ureditve grobnega prostora, oblika, konstrukcija in velikost nagrobnega kamna, finančna 

nadomestila in roki za njihovo poravnavo ter določila o odstranitvi nagrobnega kamna in o 

opustitvi grobnega prostora oziroma njegovi predaji na razpolago upravljalcu zaradi 

neizpolnjevanja določil tega odloka in drugih predpisov oziroma zaradi drugih razlogov.  

 

10.člen 

  

V primeru, da se pravica do uporabe grobnega prostora ne podaljša, mora najemnik po poteku 

šestih mesecev odstraniti nagrobni kamen oziroma vertikalno in talno ploščo. Če tega kljub 

posebnemu in vročenemu pisnemu opozorilu upravljalca najemnik ne izvede tudi v naknadno 

določenem roku, upravljalec lahko ravna, kot da je grobni prostor opuščen, odstrani nagrobni 

kamen oziroma nadomesti ploščo na žarnem grobu s ploščo brez napisov ter prostor odda drugemu 

najemniku. 

  

Če najemnik ni dosegljiv, upravljalec pred opustitvijo grobnega prostora objavi splošni poziv 

najemniku za plačilo najemnine. Oblika tega poziva se določi s splošnimi pogoji pokopališča. 

  

Ob opustitvi žarnega groba in nadomestitvi plošče na žarnem grobu se pepel iz žare oziroma žar v 

teh grobovih zapisniško rastrosi po prostoru za raztros pepela, žaro pa upravljalec uniči. 

 

11.člen 

  

Upravljalec pokopališča in najemniki so pri posegih na območju pokopališč dolžni spoštovati 

varstveni režim, predpisan s posebnimi odloki, temelječimi na posebnih strokovnih podlagah, s 

katerimi se za pokopališča, dele pokopališč, grobnice, grobna polja in druge elemente na 

pokopališčih ugotovi posebno umetnostno, zgodovinsko, monumentalno in drugo vrednost, 
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vključno z elementi, ki dokazujejo avtohtonost italijanske narodnosti na narodnostno mešanem območju. 

Posebne strokovne podlage pripravlja pristojna služba za varstvo naravne in kulturne dediščine. 

  

Do uveljavitve odlokov iz prvega odstavka je javno podjetje na pokopališčih v Kopru in Bertokih 

dolžno ravnati v skladu z navodili in usmeritvami, ki izhajajo iz strokovnih podlag, če so te 

pripravljene. 

  

Dokler niso pripravljene posebne strokovne podlage za pokopališče v Kopru, mora javno podjetje 

za vsak poseg, ki ga izvaja neposredno ali ki ga izvajajo najemniki na starem delu tega 

pokopališča, pridobiti predhodno soglasje službe iz prvega odstavka in mnenje Samoupravne 

skupnosti italijanske narodnosti Koper. 

 

12.člen 

  

Upravljalec pokopališča mora voditi evidenco umrlih, ki so pokopani na pokopališču, grobnih 

prostorov v katerih so pokopani, evidenco najemnikov grobnih prostorov ter kataster grobnih 

prostorov po vrstah in kataster komunalnih naprav in vodov na pokopališču oziroma komunalnih 

naprav in vodov, neposredno potrebnih pokopališču. Upravljalec mora voditi kataster grobnih 

prostorov in komunalnih naprav tudi v grafični obliki. 

  

Evidence in kataster iz prvega odstavka vodi javno podjetje na način, kot ga predpiše občinska 

služba, pristojna za informacijski sistem, ostali upravljalci pa v skladu s predpisi in tradicijo. 

Pokopališča, ki nimajo ustreznega katastra, ga morajo urediti v enem letu po uveljavitvi tega 

odloka 

  

13.člen 

  

Upravljalec pokopališča mora imeti izdelan načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in grobne 

prostore, v katerem se posebej označijo prostori za posamezne vrste pokopov po določbah 

18.člena ter nadaljnjih členov tega odloka. Posamezni grobni prostori se primerno oštevilčijo. 

  

14.člen 

  

Pokopališča se gradijo ali širijo na podlagi ureditvenega načrta in na območjih, ki so za te namene 

predvidena s prostorskim planom. 

  

15.člen 

  

Pokopališče mora biti primerno ograjeno ter praviloma odmaknjeno od drugih objektov. 

Pokopališče mora imeti shrambo za orodje, prostor za postavitev posod (kontejnerjev) za 

odlaganje smeti, prostor za začasno shranjevanje z grobov odstranjenih nagrobnih kamnov 

oziroma obeležij in lapidarij, pokopališča iz 17.člena pa morajo imeti tudi mrliško vežo. 

  

Pokopališča, ki so v bližini vodovodne infrastrukture, morajo imeti vodovodni priključek z 

usteznim odvodom odplak. Če teh naprav ob uveljavitvi tega odloka še nimajo, jih morajo 

pridobiti v naslednjih treh letih. 
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Pokopališče v Kopru mora poleg elementov iz prvega in drugega odstavka imeti tudi javne 

sanitarije z urejeno kanalizacijo, hladilnico ter prostor za obdukcije. Manjkajoči ali neustrezni 

elementi tega pokopališča morajo biti urejeni v treh letih po uveljavitvi tega odloka, razen 

elementov iz prvega odstavka tega člena, ki morajo biti urejeni takoj. 

  

16.člen 

  

Izgradnja oziroma usposobitev novih pokopališč oziroma širitev obstoječih je možna samo v 

primeru, da je istočasno v bližini pokopališča usposobljena primerno velika površina za parkiranje 

vozil. 

  

17.člen 

  

Na območju občine Koper morajo imeti mrliško vežo naslednja pokopališča: Bertoki, Boršt, Črni 

kal, Črnotiče, Dekani, Gabrovica, Gažon, Gradin, Hrastovlje, Hrvatini, Hrvoji-Topolovec, 

Kastelec-Socerb, Kolomban, Koper, Koštabona, Krkavče, Kubed, Labor, Marezige, Movraž, Osp, 

Plavje, Pomjan, Predloka, Puče, Sočerga, Stepani-Rožar, Sv.Anton, Škofije, Šmarje, Tinjan in 

Truške. 

  

Pokopališča iz prvega odstavka, ki ob uveljavitvi tega odloka še nimajo mrliške veže, jo morajo 

pridobiti v 5 letih. 

  

18.člen 

  

Pokopališča, obstoječa ob uveljavitvi tega odloka, ohranijo obstoječo prostorsko ureditev in 

razporeditev grobnih prostorov, ki omogočajo nadaljevanje že uveljavljene tradicije in načina 

pokopov. 

  

Pri širjenju obstoječih pokopališč ali izgradnji novih mora javno podjetje omogočiti oziroma 

usposobiti grobne prostore za: 

  

- pokop pokojnika v krsti v zemljo na grobnem polju; 

- žarni pokop, s shranjevanjem žare s pepelom pokojnika. 

  

Na pokopališču v Kopru mora biti določen še prostor: 

  

- grobnih polj za anonimne pokope 

- za raztros pepela pokojnikov. 

  

19.člen 

 

Javno podjetje je na pokopališčih, ki jih ima v upravljanju, dolžno najemnikom zagotoviti za 

pokope v krstah možnost najema grobnih polj v kombinaciji dveh vrst in dveh velikosti. 

  

Grobna polja se zagotovijo v naslednjih dveh vrstah: 

  

- tradicionalno grobno polje; 

- parkovno grobno polje. 
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Pri obeh vrstah so grobna polja glede na velikost lahko enojna ali dvojna (družinska). 

  

Tradicionalna grobna polja so lahko v standardih, ki jih v nadaljevanju predpisuje ta odlok, ali 

nadstandardna, vendar samo v primerih, ko je taka prostorska ureditev zatečena ob uveljavitvi tega 

odloka. 

  

Na novih pokopališčih ali na razširjenih delih obstoječih pokopališč, ki niso v upravljanju javnega 

podjetja, se nova grobna polja in dostopne poti lahko urejajo samo v skladu s standardi, ki so 

predpisani s tem odlokom, vendar upravljalci niso dolžni zagotoviti vseh načinov pokopov in 

zvrsti grobov, ki jih omogoča ta odlok. 

  

20.člen 

  

Tradicionalno grobno polje je naslednjih največjih dimenzij: 

  

  

- zunanji vidni obod: 

               - dvojno grobno polje    - 220 cm x 180 cm; 

               - enojno grobno polje    - 220 cm x 100 cm; 

  

- notranji obod (notranje dimenzije morebitnega okvira oziroma brez nagrobnega kamna): 

        - dvojno grobno polje  - 200 cm x 160 cm; 

                   - enojno grobno polje    - 200 cm x  80 cm. 

  

  

Vmesni prostor med posameznimi tradicionalnimi grobnimi polji znaša 20 cm, širina dostopnih 

poti do posamezne vrste grobnih polj pa 120 cm. 

  

Nagrobni kamni smejo biti poljubne oblike, vendar v naslednjih največjih zunanjih gabaritih: 

 

 - višina     - 150 cm  

 - širina - pri dvojnem grobnem polju    - 160 cm  

   - pri enojnem grobnem polju    -  80 cm 

  

Merila za nagrobne kamne iz tega člena veljajo tudi za postavljanje novih nagrobnih kamnov na 

nadstandardnih tradicionalnih grobnih poljih. 

  

Najemnik groba je pred naročilom izdelave nagrobnega kamna dolžan pridobiti od upravljalca 

soglasje na predloženo skico oziroma projekt, če to soglasje že ni izrecno dano s pogodbo o 

najemu. Upravljalec v skladu z varstvenim režimom, ki velja za posamezne dele pokopališča, 

lahko v tej zvezi zahteva tudi predhodno soglasje pristojne varstvene službe. 

  

21.člen 

  

Parkovno grobno polje je naslednjih največjih dimenzij: 

  

- notranji obod - dvojno grobno polje    - 200 cm x 150 cm; 
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                - enojno grobno polje    - 200 cm x  83 cm. 

  

Vmesni prostor med posameznimi parkovnimi grobnimi polji znaša 16,5 cm, dostopne poti do 

posamezne vrste grobnih polj pa morajo biti široke 100 cm. Vmesni prostori in dostopne poti so 

utrjene z betonskimi travnimi tlakovci. 

  

Parkovno grobno polje je opremljeno z vertikalno in talno ploščo za napise, ki so poljubne oblike, 

vendar naslednjih največjih gabaritov: 

   

- vertikalna plošča:  - višina 70 cm, širina 50 cm, debelina 7 cm 

- talna plošča:  - 60 x 60 cm. 

  

22.člen 

  

Najemnik lahko prosto urejuje notranji obod tradicionalnega grobnega polja, vendar na njem ne 

sme zasajati trajnic, ki bi po višini presegale nagrobni kamen, postavljen na tem grobnem polju. 

  

Najemnik na površini parkovnega grobnega polja ne sme zasajati rastlin ali je kako drugače 

posebej urejati, lahko pa na talno ploščo postavlja lončnice ali vaze z rezanim cvetjem. 

  

Na parkovnem delu pokopališča površino grobnega polja, vmesne prostore in dostopne poti enotno 

urejuje upravljalec pokopališča z nasaditvijo in rednim vzdrževanjem trate. 

  

23.člen 

  

Niše za žarni pokop (žarne niše) so zaprte z marmorno ploščo, ki je lahko standardna ali 

nadstandardna (standardna oziroma nadstandardna žarna niša). 

  

Standardna plošča je največjih dimenzij 50 x 50 cm, nadstandardna pa je večja, vendar ne sme 

presegati dimenzij 100 x 100 cm, oziroma ne sme presegati površine 1 m2, če ni kvadratne oblike. 

  

Žarne niše so lahko vgrajene v zid, stopničasto nanizane, talne v ravnini ali talne v brežini.  

  

Območja standardnih in nadstandardnih žarnih niš so določena z načrtom iz 13.člena, pri čemer so 

nadstandardne žarne niše praviloma omejene na talne žarne niše. 

 

24.člen 

  

Primarne dostopne poti morajo biti na pokopališčih široke 240 cm. 

  

25.člen 

  

Graditev grobnic na pokopališčih ni dovoljena. 

  

26.člen 

  

V času od pokopa umrlega do postavitve nagrobnega kamna po volji najemnika postavi 

upravljalec pokopališča na grobno polje oziroma na žarni grobni prostor ustrezno znamenje. 
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27.člen 

  

Pokop umrlih se opravi po vrstnem redu prostih grobnih prostorov. Minimalna mirovalna doba 

grobnega prostora je 10 let. Pogoji za morebitni naslednji pokop v grobni prostor v njegovi 

mirovalni dobi se skladno z zakonom določijo s splošnimi pogoji pokopališča. 

  

28.člen 

  

Grobne prostore so dolžni najemniki redno vzdrževati v skladu s sprejetimi splošnimi pogoji 

pokopališča in pogodbo o najemu. 

  

Najemnik in upravljalec se lahko pogodbeno dogovorita o drugačnem načinu vzdrževanja 

grobnega prostora. 

  

29.člen 

  

Z opuščenimi grobnimi prostori razpolaga upravljalec. Šteje se, da je grobni prostor opuščen, če 

pogodba o najemu ni bila podaljšana, če najemnik po poteku naknadno določenega roka 

upravljalca ni plačal najemnine ali odstranil nagrobnega kamna, če grobni prostor zaradi 

nevzdrževanja ogroža varnost obiskovalcev pokopališča ali kvari izgled okolice in pokopališča kot 

celote. 

  

30.člen 

  

Upravljalec mora redno vzdrževati pokopališke poti, površino parkovnih grobnih polj, zgradbe in 

druge objekte in naprave na pokopališču. 

  

Upravljalec z grobov odstranjene nagrobne plošče in kamne, oziroma nagrobne spomenike ali 

obeležja začasno shranjuje v prostoru za shranjevanje nagrobnih kamnov in obeležij. Te predmete 

občasno na pobudo upravljalca pregleda in oceni strokovna komisija, ki jo imenuje župan izmed 

strokovnjakov z različnih področij. Predmeti, ki nimajo umetnostne, zgodovinske, monumentalne 

ali druge vrednosti, se uničijo, ostali pa trajno shranijo v lapidariju. 

  

31.člen 

  

Javna služba se finansira iz: 

  

- pristojbin za pridobitev grobnih prostorov; 

- pristojbin za pokop; 

- najemnin za grobne prostore; 

- proračuna;  

- drugih virov. 

  

Tarifa za pristojbine in najemnine je diferencirana po vrstah in velikosti grobnih prostorov. 

Pristojbine in najemnine so prihodek upravljalca. 
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Tarifo pristojbin in najemnin določa upravljalec. Pri tem mora javno podjetje upoštevati veljavne 

državne predpise za določanje cen, ne glede na vse druge okoliščine pa jih lahko uveljavi šele po 

prejetem soglasju župana, ki pred tem pridobi mnenje delovnega telesa Občinskega sveta, 

pristojnega za gospodarske javne službe. 

  

Pristojbino za pridobitev grobnega prostora plača najemnik ob prvi pridobitvi grobnega prostora in 

vključuje tudi pristojbino za prvi pokop ter najemnino grobnega prostora za naslednjih 10 let. 

  

Pristojbino za pokop plača najemnik za vsak nadaljni pokop v že pridobljeni grobni prostor, dokler 

na njem uveljavlja pravice iz najemne pogodbe. Pristojbina za pokop mora vsebovati tudi 

najemnino grobnega prostora za naslednjih 10 let, oziroma za tisti del desetletnega obdobja, za 

katerega najemnina še ni poravnana s predhodno plačanimi pristojbinami za pridobitev grobnega 

prostora ali s pristojbinami za pokop ali z vnaprej plačano najemnino. 

  

Najemnino za grobni prostor plačuje najemnik za obdobje po pretečenih 10 letih od zadnjega 

pokopa. Najemnina se plačuje najmanj za enoletno obdobje vnaprej, skladno s pogodbo o najemu 

pa lahko tudi za daljše obdobje vnaprej po tarifi, veljavni ob plačilu. 

  

32.člen 

  

Če ni s splošnimi pogoji pokopališča določeno drugače, se pokopi lahko opravljajo vsak dan, razen 

na pokopališčih, s katerimi upravlja javno  

podjetje. 

  

Na pokopališčih, s katerimi upravlja javno podjetje, se pokopi praviloma ne opravljajo ob sobotah, 

nedeljah in praznikih, v ostalih dnevih pa le v popoldanskem času.  

 

33.člen 

  

Obiskovalci pokopališč in mrliških vež ne smejo opravljati dejanj, ki bi ne bila spoštljiva do 

umrlih, zlasti pa ni dovoljeno: 

  

- prižiganje sveč ali kajenje v mrliški veži in na krajih ki niso na menjeni za to; 

- vpitje, glasno smejanje ali razgrajanje na pokopališču; 

- hoja po posebej vzdrževanih delih grobov, poškodovanje nagrobnih kamnov in drugih napisov, 

nasadov ter drugih znamenj na pokopališču; 

- vodenje živali na pokopališče, razen službenih psov in psov vodnikov za slepe; 

- vožnja z vozili po pokopališču, razen z delovnimi stroji upravljalca ali pogrebne službe. 

  

34.člen 

  

Za nadzor nad izvajanjem tega odloka so pooblaščeni organi komunalnega nadzora, policija ter 

zdravstvena inšpekcija in inšpekcija pristojna za posege v prostor. 

  

35.člen 

  

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se za prekršek kaznuje upravljalec pokopališča, če: 
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1. ne dovoli pokopa umrlega na pokopališču, čeprav so za to prosti grobni prostori (8.člen); 

 

2. opusti posebej varovani grob ali odstrani varovane nagrobne spomenike ali njihove dele ali 

dopusti posege, ki vplivajo na zunanji izgled pokopališč, za katera velja posebni varstveni režim, 

ne da bi si predhodno pridobil soglasje pristojne varnostne službe (drugi odstavek 11.člena); 

 

3. ne vodi evidence in katastrov, predpisanih s prvim odstavkom    8.člena ali jih ne vodi na 

predpisan način (drugi odstavek 8.člena) ali nima izdelanega načrta razdelitve pokopališča na 

oddelke in grobne prostore (13.člen); 

 

4. ne uredi in opremi pokopališča v skladu s 14. ali 17.členom; 

 

5. projektira ali izvaja usposabljanje novih pokopališč ali razširitev obstoječih pokopališč v 

nasprotju z določili , 18., 19.,  20., 21., 22., 23.ali 24.člena; 

 

6. na pokopališču dopusti gradnjo grobnice (25.člen); 

 

7. ne vzdržuje javnih površin ter drugih objektov in naprav na pokopališču (prvi odstavek 

30.člena); 

 

8. ne uporablja veljavnih tarif (31.člen). 

  

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje tudi odgovorna 

oseba pravne osebe - upravljalca. 

  

36.člen 

  

Z denarno kaznijo najmanj 3.000 SIT se za prekršek kaznuje posameznik, če: 

  

1. v naknadno določenem roku upravljalca pokopališča ne odstrani nagrobnega kamna, vertikalno 

ali talno ploščo (10.člen)  

2. postavi na grobnem polju nagrobni kamen oziroma obeležje v nasprotju s soglasjem upravljalca 

oziroma brez njegovega soglasja oziroma v nasprotju s pogodbo o najemu (peti odstavek 20.člena) 

oziroma v nasprotju z drugimi določili 19.in 20 člena; 

3. gradi na pokopališču grobnico (25.člen); 

4. ne vzdržuje grobnega prostora v skladu s prvim odstavkom 28.člena; 

5. krši določila 33.člena. 

 

37.člen 

  

Javno podjetje mora splošne pogoje pokopališč, ki jih ima v upravljanju, uskladiti z določili tega 

odloka najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka, krajevne skupnosti pa najkasneje v 

enem letu. 

  

Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran je dolžan Posebne strokovne 

podlage za uvedbo varstvenega režima za pokopališče Kopru pripraviti v treh mesecih od 

uveljavitve tega odloka. Pred določitvijo Posebnih strokovnih podlag mora zavod pridobiti mnenje 

Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper. 
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Na podlagi strokovnih podlag iz prvega odstavka župan določi način in druge pogoje za 

zagotavljanje finančnih sredstev, ki jih terja izvajanje posebnega varstvenega režima. 

  

38.člen 

  

Zadeve, ki niso opredeljene v tem odloku, se rešujejo ob smiselni uporabi določil zakona o 

pokopališčih in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št.34/84) oziroma 

drugih državnih predpisov. 

  

39.člen 

  

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu (Uradne objave, št.4/86 in 

19/88), razen določb 5.in 6.člena ter členov od vključno 9.do vključno 22., ki se smiselno 

uporabljajo do uveljavitve koncesijskega akta, ki bo urejal vprašanja pogrebne dejavnosti. 

  

40.člen 

  

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah.  

 

 

 

Št.: 353/S-13/96                                PREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA 

Koper, 19. decembra 1996                                              MESTNE OBČINE KOPER 

                                                                                                       Lojze Peric, l.r. 


