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Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016 in 
3/2022-ZDeb), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter na 
podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in 
Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji 
dne 6. oktobra 2022 sprejel  
 

O D L O K 
 

O POKOPALIŠKI IN POGREBNI DEJAVNOSTI TER POKOPALIŠKEM REDU  
V MESTNI OBČINI KOPER  

 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vrsta in obseg gospodarske javne službe) 

 
(1) Ta odlok določa izvajanje pokopališke dejavnosti, ki obsega upravljanje ter urejanje 
pokopališč na območju Mestne občine Koper in se izvaja kot občinska gospodarska javna služba 
(v nadaljevanju javna služba). 
(2) Javna služba iz prvega odstavka vključuje izvajanje načrtovanega razvoja, urejanje in 
vzdrževanje pokopališč ter infrastrukture na pokopališčih, uporabo pokopališke infrastrukture 
skladno s pokopališkim redom, vodenje in vzdrževanje pokopališkega katastra in oddajanje 
grobov v najem ter opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in s tem odlokom. 
(3) Ta odlok določa tudi izvajanje pogrebne dejavnosti, ki obsega zagotavljanje 24-urne dežurne 
službe in je z zakonom opredeljena kot obvezna občinska gospodarska javna služba.  

 
2. člen 
(izrazi) 

 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno 
in pokopališko dejavnost, in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi. 
 

3. člen 
(uporaba predpisov) 

 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki niso posebej urejena 
s tem odlokom, se uporabljajo drugi veljavni predpisi s področja izvajanja pogrebne in 
pokopališke dejavnosti. 

 
 
II. UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ IN IZVAJANJE 24- URNE DEŽURNE SLUŽBE 
 

4. člen 
(upravljavci pokopališč)  

 
(1) Upravljavec pokopališč v Kopru in Bertokih in izvajalec pokopališke dejavnosti na teh 
pokopališčih je Javno podjetje – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. 
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(2) Upravljavci ostalih pokopališč v Mestni občini Koper so posamezne krajevne skupnosti, ki 
dejavnost organizirajo na podlagi tega odloka in drugih veljavnih predpisov ter ob upoštevanju 
krajevnih običajev. 
(3) Krajevne skupnosti lahko izvajanje pokopališke dejavnosti pogodbeno prenesejo javnemu 
podjetju iz prve točke tega člena po predhodnem sklepu sveta krajevne skupnosti. 
 

5. člen 
(pokopališka dejavnost in urejanje pokopališč) 

 
Pokopališka dejavnost in urejanje pokopališč obsega naslednje storitve: 
- oddajanje grobov in sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidenc o sklenjenih najemnih 
pogodbah, 
- zagotovitev uporabe mrliške vežice, 
- izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov, 
- prvo ureditev groba, 
- urejanje in vzdrževanje območja pokopališč in infrastrukture pokopališč, 
- načrtovanje razdelitve pokopališča, 
- prekop grobov in opustitev pokopališč, 
- zbiranje in oddajanje odpadnih nagrobnih sveč izvajalcu zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov, 
- vzdrževanje spominskih obeležij na pokopališčih, 
- vodenje pokopališkega katastra in evidence grobov, 
- storitve najema pokopaliških objektov in naprav ter  
- storitve grobarjev in pokopališko pogrebnega moštva. 
 

6. člen 
(javno dobro) 

  
(1) Pokopališči v Kopru in Bertokih sta javno dobro in jima upravljavec ne sme in ne more 
spreminjati namembnosti brez odločitve občinskega sveta. Upravljavec mora vsakomur pod 
enakimi pogoji omogočiti vstop in gibanje na območjih pokopališč. 
(2) Upravljavci ostalih pokopališč ravnajo z njimi kot z javnim dobrim ne glede na formalni 
status, ki ga imajo območja teh pokopališč. 

 
7. člen 

(seznam pokopališč) 
  
(1) Na območju Mestne občine Koper so pokopališča v naslednjih krajih z naslednjimi 
upravljavci, njihov matični okoliš pa obsega naslednja naselja: 
  
 I. upravljavec – 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. upravljavec – KS Boršt 
3. Boršt   – za naselji Boršt in Glem; 
4. Labor  – za naselje Labor; 
 
  III. upravljavec – 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; 
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13. Predloka   – za naselja Predloka, Črni Kal (del - Spodnji Črni  
    Kal), Kortine, Loka in Bezovica; 
14. Podpeč   – za naselji Podpeč in Brežec; 
15. Stepani-Rožar  – za naselja Stepani, Rožar, Cepki, Krnica in Rižana; 
16. Zanigrad   – za naselje Zanigrad; 
  
 IV. upravljavec – KS Dekani 
17. Dekani   – za naselje Dekani; 
  
 V. upravljavec – 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, Sok
     Sokoliči, Šeki in Tuljaki; 
23. Trebeše   – za naselji Trebeše in Butari; 
 
 VI. upravljavec – 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. upravljavec – 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. upravljavec – 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. upravljavec – KS Podgorje 
33. Podgorje   – za naselje Podgorje; 
  
 X. upravljavec – KS Rakitovec 
34. Rakitovec   – za naselje Rakitovec; 
  
 XI. upravljavec – KS Sv. Anton 
35. Sv. Anton  – za naselje Sv. Anton; 
  
 XII. upravljavec – 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. upravljavec – KS Šmarje 
39. Gažon   – za naselja Gažon, Sergaši in Šalara (del); 
40. Koštabona   – za naselji Koštabona in Brič; 
41. Krkavče  – za naselje Krkavče; 
42. Pomjan  – za naselja Pomjan, Dilici, Fjeroga in Župančiči; 
43. Puče   – za naselje Puče; 
44. Šmarje   – za naselja Šmarje, Grinjan in Grintovec; 
  
 XIV. upravljavec – KS Zazid 
45. Zazid   – za naselje Zazid. 
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(2) 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. 
  
(3) Pokop ali raztros pepela pokojnika izven območij pokopališč je skladno z zakonom izjemoma 
možen samo na podlagi posebnega dovoljenja pristojnega organa. 
   

8. člen 
(pokopališki red) 

 
S pokopališkim redom v tem odloku se določi: 
 način zagotavljanja 24-urne dežurne službe, 
 način izvajanja pogrebne slovesnosti, 
 storitve pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču, 
 osnovni obseg pogreba, 
 način in čas pokopa, 
 način pokopa, če je plačnik občina, 
 možnost pokopa zunaj pokopališča z določitvijo prostora, 
 ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice, 
 pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice, 
 obratovanje mrliških vežic, 
 obseg prve ureditve groba, 
 vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču, 
 način oddaje grobov v najem, 
 postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter 

vsak drug poseg v prostor na pokopališču, 
 načrt razdelitve pokopališča in kataster, 
 zvrsti grobov,  
 okvirni tehnični normativi za grobove, 
 mirovalna doba za grobove, 
 cenik za pokopališke in pogrebne storitve, ki so navedene v prvem členu tega odloka, 

uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,  
 pogrebna pristojbina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, ki jo upravljavcu 

pokopališča plača drugi izvajalec pogreba, 
 razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob, 
 druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov. 

  
9. člen 

(24-urna dežurna služba) 
 
(1) 24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki obsega vsak 
prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije 
pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih 
prostorov izvajalca, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače. 
 
(2) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju Mestne občine Koper je Javno podjetje – 
Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.- s.r.l.  
 
(3) Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge 
splošne stroške izvajalca, ki so potrebne za izvajanje te službe. Ceno za izvajanje te javne službe 
določi župan na podlagi sprejetega elaborata,. Ta je sestavljen skladno s predpisom, ki določa 
metodologijo za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe. Elaborat sprejme Občinski svet Mestne 
občine Koper na predlog izvajalca javne službe.  
 
(4) Ceno 24-urne dežurne službe oziroma prvega prevoza pokojnika v prostore izvajalca, ki jo ta 
izvrši skladno s tem odlokom ali na podlagi pogodbe ali na drugi pravni podlagi tudi iz Splošne 
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bolnišnice Izola, plača izvajalcu dežurne službe naročnik pogreba oziroma vsak, ki prevzame 
pokojnika iz prostorov izvajalca. 
 

10. člen 
(storitve grobarjev in pokopališko pogrebnega moštva) 

 
(1) Storitve grobarjev in pokopališko pogrebnega moštva zagotavljajo izvajalci pokopališke 
dejavnosti (upravljavci pokopališč).  
 
(2) Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema 
odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče, ter prekop posmrtnih ostankov. 
 
(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz, prenos krste ali žare iz mrliške 
vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela. 
 
(4) Storitve pokopališko pogrebnega moštva zaračuna upravljavec iz prvega odstavka tega člena 
naročniku oziroma izvajalcu pogrebnih storitev v skladu s cenikom, določenim po postopku iz 
tega odloka. 
 
 
III. NAČIN IZVAJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI 
 

11. člen 
(namenski prostor) 

 
Pogrebna slovesnost na pokopališču se prične na prostoru, ki je določen v ta namen. 

 
12. člen 

(ležanje pokojnika) 
 

(1) Mrliške vežice so odprte v času ležanja umrlega. 
(2) Umrli pred pogrebom praviloma leži v mrliški vežici.  
 

13. člen 
(izvedba pogrebne slovesnosti) 

 
(1) Pogrebna slovesnost se opravi na način, ki je predpisan s tem odlokom in zakonom. 
Pogrebna slovesnost se začne z dvigom in prenosom pokojnika z odra, konča pa z zasutjem 
groba oziroma zaprtjem žarne niše ali raztrosom pepela. Prenos pokojnika, krste ali žare v 
pogrebnem sprevodu ter položitev krste oziroma žare v grob ali raztros pepela izvede 
pokopališko pogrebno moštvo pokopališča. Posamezni elementi pogrebne slovesnosti se 
izvedejo na krajevno običajen način in v skladu z voljo pokojnika ali njegovih svojcev. Po končani 
pogrebni slovesnosti se lahko na poslovilnem prostoru med igranjem glasbe oblikuje pogrebni 
sprevod, ki gre do kraja pokopa, ali pa se pogrebna slovesnost zaključi. 
(2) Vsi obredi pri pogrebni slovesnosti morajo biti predhodno najavljeni in dogovorjeni med 
naročnikom pogreba in upravljavcem pokopališča.  
(3) O pogrebni slovesnosti je upravljavec pokopališča dolžan obvestiti javnost z obvestilom na 
oglasni deski pokopališča. 
(4) Če je taka želja pokojnika ali njegovih svojcev, se pogrebna slovesnost opravi le v družinskem 
krogu oziroma v krogu povabljenih, lahko tudi brez objave oziroma obvestila iz prejšnjega 
odstavka.  

 
14. člen 

(pogrebni sprevod) 
 

(1) Pogrebni sprevod se razvrsti tako, da je na čelu slovenska zastava z žalnim trakom ali črna 
zastava, če je umrli tuj državljan, nato sledijo prapori, godba, pevci, pripadniki stanovskih 
organizacij (lovci, gasilci in podobno), nosilci vencev in odlikovanj ter drugih priznanj, krsta 
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oziroma žara, nato sorodniki in drugi udeleženci pogreba. Ob pogrebu državljana Republike 
Slovenije, pripadnika italijanske narodne skupnosti oziroma če je taka volja svojcev, se uporabi 
tudi zastava narodnosti, vendar pod pogojem, da so enakopravno zastopani oziroma uporabljeni 
tudi zastava in simboli Republike Slovenije. 
(2) Če sodelujejo pri pogrebu predstavniki verske skupnosti, se s svojimi simboli razvrstijo 
neposredno pred krsto oziroma žaro. 

 
15. člen 

(verski obred) 
 

Pri pogrebni slovesnosti se lahko opravi tudi verski obred, ki traja največ 45 (petinštirideset) 
minut, v soglasju z upravljavcem pa tudi več, če razpored pogrebov to dopušča. 
 

16. člen 
(slovesnost ob grobu) 

 
(1) Udeleženci pogrebne slovesnosti se razvrstijo ob grobu. Delavci pogrebno pokopališkega 
moštva spustijo ali položijo v grob krsto oziroma žaro s posmrtnimi ostanki umrlega . Po minuti 
molka, poklonitvi zastav in praporov je pogrebni sprevod zaključen. 
(2) Del pogrebnih slovesnosti se lahko opravi tudi ob grobu. 
(3) Najkasneje dve uri po končani pogrebni slovesnosti mora izvajalec grob zasuti, z delom pa 
prične, ko se večina udeležencev pogrebne slovesnosti umakne iz okolice groba. 

 
17. člen 

(protokolarne slovesnosti) 
  

(1) Pri pogrebni slovesnosti, na kateri sodeluje tudi častna enota, se ta razporedi pred mrliško 
vežico, verski objekt ali drug kraj, kjer leži pokojnik, in se v sprevod razporedi takoj za zastavo 
na čelu sprevoda. 
(2) Ob zaključku pogrebne slovesnosti lahko častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim 
orožjem izstreli častno salvo v slovo umrlemu. Zagotovljena mora biti popolna varnost 
udeležencev pogreba, občanov in premoženja, za kar je odgovoren poveljnik oziroma vodja 
častne enote. 
(3) Izjemoma lahko pogrebno slovesnost organizirajo tudi državni organi v skladu s 
protokolarnimi predpisi, ki morajo biti usklajeni z zakonom, ki ureja pogrebno dejavnost. 

 
18. člen 

(slovesnost pred upepelitvijo) 
 

Pogrebna slovesnost se lahko opravi pred upepelitvijo umrlega na poslovilnem prostoru 
pokopališča.  
 

19. člen 
(anonimni pokop) 

 
Pri anonimnih pokopih kraj pokopa ni označen. 
 

20. člen 
(upepelitev umrlega) 

 
Upepelitev umrlega poteka pod pogoji in na način pooblaščenega izvajalca storitev upepelitve. 
 

21. člen 
(prekop) 

 
(1) Prekop groba se lahko izvrši pod pogoji in na način, ki jih določa zakon. 
(2) Prekop pokojnika lahko izvede samo grobar, ki ga določi upravljavec pokopališča. 
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IV. POGREBNA DEJAVNOST 
 

22. člen 
(osnovni obseg pogreba) 

 
(1) Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno 
slovesnost, ki vključuje prenos pokojnika iz mrliške veže do grobnice in zastavonošo; pripravo 
skupne grobnice, polaganje pokojnika v grobni prostor, enotno nagrobno obeležje, vključno s 
pogrebno opremo. 

 
23. člen 

(način pokopa, če je plačnik občina) 
 
(1) Če je plačnik pokopa občina, se praviloma opravi anonimni pokop z žaro v prostor za 
anonimni pokop ali raztros pepela na posebej določenem prostoru, oboje praviloma na 
koprskem pokopališču. 
(2) Občina ima v tem primeru pravico do povračila stroškov iz zapuščine umrlega. 
(3) Postopke ugotavljanja do upravičenosti do plačila pogrebnih stroškov iz občinskega 
proračuna po 2. odstavku 16. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, vodi in v njih 
odloča Center za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper.  
 

24. člen 
(čas pokopa) 

 

(1) Pokopi na pokopališčih na območju Mestne občine Koper se lahko opravijo vsak delovni 
dan od ponedeljka do petka. Urnik pokopov določi upravljavec s soglasjem Mestne občine Koper. 

(2) Dan in čas pokopa izven urnika iz prejšnjega odstavka je možen po dogovoru z 
upravljavcem pokopališča in izvajalcem pogrebne dejavnosti. 
 

V. POKOPALIŠKA DEJAVNOST IN UREJANJE POKOPALIŠČ 

25. člen 
(urnik pokopališča in storitev) 

  
(1) Pokopališča so odprta za obiskovalce vsak dan po urniku, ki ga določi upravljavec s 
soglasjem Mestne občine Koper. 
 
(2) V dnevih pred in na dan praznika ter dela prostega dne v Republiki Sloveniji so lahko 
pokopališča odprta tudi izven časa, določenega v prvem odstavku tega člena. 
 

26. člen 
(mrliške vežice) 

 
(1) Na pokopališčih, kjer je mrliška vežica, je uporaba le-te obvezna.  
 
(2) Na pokopališčih, kjer ni mrliške vežice, so pokojniki do pogreba lahko v mrliški vežici 
bližnjega pokopališča, doma ali na drugem kraju, ki je namenjenem pogrebnemu slovesu, pod 
pogoji kot jih določa zakon ali drug predpis.  

 
27. člen 

(načrt razdelitve in kataster) 
 

(1) Za vsako pokopališče mora biti narejen načrt razdelitve na pokopališke oddelke in 
vzpostavljena evidenca grobov. 
(2) Z načrtom razdelitve se določijo zvrsti grobov na posameznih oddelkih. 
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(3) Na vsakem pokopališču ali zunaj njega mora biti zagotovljen prostor za pokope ob 
morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah. 
(4) S tem odlokom se upravljavcu podeli javno pooblastilo za vodenje katastra gospodarske 
javne službe in ostalih evidenc, kot izhaja iz tega odloka in ostalih predpisov. Kataster je last 
lokalne skupnosti. Kataster mora biti voden skladno z veljavnim standardom in popolnoma 
skladen s katastrom ostale občinske infrastrukture. 
(5) Upravljavec mora voditi evidence ažurno in v skladu z veljavno zakonodajo. 
(6) Upravljavec mora z osebnimi podatki iz evidenc ravnati skladno z določili veljavnih 
predpisov. 
 

28. člen 
(prva ureditev groba) 

 
(1) Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne jame ter odvoz odvečne zemlje in 
posušenega cvetja. Storitve upravljavec pokopališča zaračuna izvajalcu pogrebnih storitev v 
skladu s cenikom, kot določa ta odlok. 

 
29. člen 

(zvrsti grobov) 
 

(1) Na pokopališčih so naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope: 
1 enojni, dvojni, otroški, razširjen grobni prostor in grobnice, 
2 grobišča, kostnice in skupna grobišča, 
3 žarni grobovi – talni in zidni, 
4 prostor za anonimne pokope, 
5 prostor za raztros pepela. 
(2) Če so na območju pokopališč tudi vojna grobišča, njihovo varstvo ureja predpis o vojnih 
grobiščih. 

 
30. člen 

(enojni grobovi) 
 

Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste 
in žare.  
 

31. člen 
(dvojni grobovi)  

  
(1) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V 
dvojne grobove se lahko poleg krst pokopavajo tudi žare. 
(2) Nove dvojne grobove je dovoljeno graditi le, če lokalna skupnost tako določi s prostorskim 
aktom, ki ureja pokopališče. 

 
32. člen 

(otroški grobovi)  
  

Otroški grobovi so tisti, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo otroške 
krste in žare. 
 

33. člen 
(razširjen grobni prostor) 

 
(1) Razširjen grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega 
prostora. 
(2) Nove razširjene grobne prostore je dovoljeno graditi le, če lokalna skupnost tako določi s 
prostorskim aktom, ki ureja pokopališče. 
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34. člen 
(grobnice, grobišča, kostnice in skupna grobišča) 

 
(1) Grobnice imajo v celoti obzidani podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se 
polagajo ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in 
žare. 
(2) Nove grobnice je dovoljeno graditi le, če lokalna skupnost tako določi s prostorskim aktom, 
ki ureja pokopališče. 
(3) Grobišča so prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in 
izrednih razmerah ter skupna grobišča. 
(4) Kostnice so prostori, v katere se lahko polagajo posmrtni ostanki prekopanih grobov. 
(5) V skupna grobišča se lahko prenesejo posmrtni ostanki iz vrstnih grobov po preteku dobe 
najema, iz drugih grobov ali zaradi drugih upravičenih razlogov. Na oddelku skupnih grobišč je 
urejen skupni prostor za polaganje cvetja in sveč. 
(6) Prostor za vojno grobišče je prostor na posebnem delu pokopališča, ki se ureja po posebnem 
zakonu. 

 
35. člen 

(žarni grobovi)  
 

 (1)Žarni grobovi so talni ali zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare. Žarni grobovi so lahko 
vgrajeni v zid, stopničasto nanizani, talni v ravnini ali talni v brežini.  
(2) Žarni grob je vedno zaprt z marmorno ploščo. Plošča za zidni žarni grob je največjih dimenzij 
50 x 50 cm. Za talni žarni grob pa je lahko večja, vendar ne sme presegati dimenzij 100 x 100 cm, 
oziroma ne sme presegati površine 1 m2.  
 

36. člen 
(prostor za anonimni pokop) 

 
(1) Prostor za anonimni pokop je prostor na oddelku pokopališča, ki je enotno urejen po načrtu 
razdelitve in je brez označbe in imena pokojnika, ter je namenjen pokopu žar. 
(2) Podatke o pokojnikih, ki so bili anonimno pokopani, vodi upravljavec pokopališča. 
(3) Na prostoru za anonimne pokope mora biti urejen skupni prostor za polaganje cvetja in 
prižiganje sveč. 
 

37. člen 
(prostor za raztros pepela) 

 
(1) Prostor za raztros pepela je prostor na posebnem oddelku pokopališča, namenjen raztrosu 
pepela. Imena pokojnih, razen pri anonimnem pokopu, so, če naročniki pogrebov to želijo, 
napisana na napisnih ploščah na skupnem nagrobniku. 
(2) Na prostoru za raztros pepela je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. 
Zunaj tega prostora ni dovoljeno polagati cvetja, sveč in drugih predmetov. 
(3) Raztros pepela v drugih primerih se izvaja skladno z zakonom.  
 

38. člen 
(normativi in velikost grobov) 

 
(1) Posamezni grobovi so naslednjih dimenzij: 
 - zunanji vidni obod: 
                - dvojni grob – 240 cm x 180 cm; 
                - enojni grob – 240 cm x 100 cm; 

  - otroški grob – manj kot 240 cm x 100 cm; 
  - razširjen grobni prostor – nad 240 x 180 cm. 

  
- notranji obod (notranje dimenzije morebitnega okvira oziroma brez nagrobnega kamna): 
         - dvojni grob – 210 cm x 160 cm; 
                    - enojni grob – 210 cm x 80 cm; 
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      - otroški grob – manj kot 210 cm x 80 cm; 
  - razširjen grobni prostor – nad 210 x 160 cm. 
   
(2) Vmesni prostor med posameznimi tradicionalnimi grobnimi polji znaša 20 cm, širina 
dostopnih poti do posamezne vrste grobnih polj pa 120 cm. 
  
(3) Nagrobni kamni smejo biti poljubne oblike, vendar v naslednjih največjih zunanjih gabaritih: 
 
 - višina     - 120 cm  
 - širina - pri dvojnem grobu   - 160 cm  
   - pri enojnem grobu   - 80 cm 

 - pri otroškem grobu   - manj kot 80 cm 
   - pri razširjenem grobu – do širine notranjega oboda 
  
(4) Najemnik groba je pred naročilom izdelave nagrobnega kamna od upravljavca dolžan 
pridobiti soglasje na predloženo skico oziroma projekt, če to soglasje ni že izrecno dano s 
pogodbo o najemu. Upravljavec v skladu z varstvenim režimom, ki velja za posamezne dele 
pokopališča, lahko v tej zvezi zahteva tudi predhodno soglasje pristojne službe za varstvo 
kulturne dediščine. 
  

39. člen 
(urejanje grobnega polja) 

 
(1) Najemnik lahko prosto urejuje notranji obod tradicionalnega grobnega polja, vendar na njem 
ne sme zasajati trajnic, ki bi po višini presegale nagrobni kamen na tem grobnem polju. 
(2) V kolikor najemnik po prejetem opominu upravljavca v postavljenem roku ne odstrani 
oziroma ne prilagodi višino zasajenih trajnic skladno s prejšnjim odstavkom, to izvede 
upravljavec na stroške najemnika groba. 
 

40. člen 
(ostale dimenzije) 

 
(1) Dimenzije grobov se meri od zunanjega roba grobnega prostora oziroma spomenika, grobne 
ograje ali robnika. 
(2) Pri vsakem klasičnem pokopu mora biti plast zemlje nad krsto najmanj 70 cm, v nasprotnem 
primeru je potrebno odrediti žarni pokop. Žarni grob se sme poglobiti. 
(3) Če se žara shrani v enojni, dvojni ali otroški grob, se tak grob ne obravnava kot žarni grob. 
(4) Oddaljenost prednje strani nagrobnika od steze, ki poteka med vrstami grobov, mora biti za 
vse grobove enaka.  
(5) Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,8 m, vendar ne več kot 1 m. 
(6) Nagrobni spomeniki, robniki, druga znamenja in rastline, ne smejo segati čez mejo 
določenega grobnega prostora, v višino pa smejo segati največ do 1,2 m.  
 

41. člen 
(označevanje grobov) 

 
V času od pokopa umrlega do postavitve nagrobnega kamna po volji najemnika upravljavec 
pokopališča postavi na grobno polje oziroma na žarni grobni prostor ustrezno znamenje. 
 

42. člen 
(mirovalna doba) 

 
Pokop umrlih se opravi po vrstnem redu prostih grobnih prostorov. Minimalna mirovalna doba 
grobnega prostora s krsto je 10 let. Pogoji za morebitni naslednji pokop v grobni prostor v 
njegovi mirovalni dobi se skladno z zakonom določijo s splošnimi pogoji pokopališča. 
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43. člen 
(vzdrževanje grobov) 

 
(1) Grobne prostore so dolžni najemniki redno vzdrževati v skladu s sprejetimi splošnimi pogoji 
pokopališča in pogodbo o najemu. 
  
(2) Najemnik in upravljavec se lahko pogodbeno dogovorita o drugačnem načinu vzdrževanja 
grobnega prostora. 
 

44. člen 
(opuščanje grobov) 

 
Z opuščenimi grobnimi prostori razpolaga upravljavec. Šteje se, da je grobni prostor opuščen, če 
pogodba o najemu ni bila podaljšana, če najemnik po poteku naknadno določenega roka 
upravljavca ni plačal najemnine oziroma ga dedič najemnika ni prevzel skladno s tem odlokom. 
 

45. člen 
(dolžnosti upravljavca) 

 
Upravljavec mora redno vzdrževati pokopališke poti, zgradbe in druge objekte ter naprave na 
pokopališču. 
 
 
VI. NAČIN ODDAJE GROBOV 

 

46. člen 
(oddaja groba v najem) 

 
(1) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga v najem dodeli 
upravljavec, s katerim mora naročnik pogreba ob naročilu skleniti najemno pogodbo, razen pri 
raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.  
(2) Upravljavec odda v najem grob na podlagi najemne pogodbe. Ob pisnem soglasju naročnika 
pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga fizična 
ali pravna oseba, sicer je to obveznost naročnika pogreba.  
(3) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so 
določeni z najemno pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen.  
(4) Ob smrti najemnika groba se morajo njegovi dediči dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel 
pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške 
pogreba umrlega najemnika. 
(5) Določila prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi, če je imel najemnik groba, ki je 
umrl, v najemu več grobov. 
(6) Če dedič najemnika groba ne uveljavi pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, 
izgubi pravico do najema groba. 
(7) Najemnik groba lahko postane tudi tisti, ki to pravico dobi na podlagi tripartitne pogodbe o 
prenosu groba na novega najemnika, sklenjeno med trenutnim najemnikom groba, novim 
najemnikom in upravljavcem. Skladno s tem odlokom novi najemnik groba sklene za ta grob 
najemno pogodbo z upravljavcem. 
(8) Najemnik groba mora vzdrževati grob in spoštovati pokopališki red ter najemno pogodbo. 
(9) Najemna pogodba mora določati:  
(1) osebe najemnega razmerja,  
(2) čas najema,  
(3) zaporedno številko, vrsto in velikost groba,  
(4) način plačevanja najemnine za najem grobnega prostora, 
(5) obveznosti najemnika in obveznosti najemodajalca, 
(6) ukrepe oziroma sankcije za primer nespoštovanja določil najemne pogodbe skladno z 

zakonom. 
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47. člen 
(najemnik groba ali napisne plošče) 

 
Najemnik groba ali napisne plošče je lahko samo ena pravna ali fizična oseba na podlagi 
sklenjene najemne pogodbe.  
 

48. člen 
(grobnina in pogrebna pristojbina) 

 
(1) Za najem groba ali napisne plošče najemnik plačuje grobnino. 
(2) Grobnina predstavlja sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za 
posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do 
enojnega groba. 
(3) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in 
stroške vodenja evidenc. 
(4) Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča, upoštevajoč določila tega odloka, s 
sklepom potrdi župan Mestne občine Koper, ki pri tem upošteva tudi morebitno pogrebno 
pristojbino ter druga sredstva, namenjena upravljanju tega pokopališča. 
(5) Grobnina se lahko plača za obdobje daljše od enega leta, a največ za deset let. 
(6) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred pretekom mirovalne dobe, mora 
plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.  
(7) Letni stroški vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališčih vključujejo stroške 
vzdrževanja objektov in naprav na pokopališčih, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, 
živih mej, odvoza odpadkov, porabe vode in elektrike, nadzorno-varnostne službe, zimske 
službe, informacijske pisarne, vodenja registrov oziroma evidenc, sorazmernega dela splošnih 
stroškov upravljavca in drugih del, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe.  
(8) Za pridobitev grobnega prostora plača najemnik grobnino, ki vključuje tudi najemnino 
grobnega prostora za naslednjih 10 let. Po preteku tega obdobja se grobnina lahko plača za 
najmanj eno do največ deset let. 
(9) Grobnino za pokop s krsto plača najemnik za vsak nadaljnji pokop v že pridobljeni grobni 
prostor, dokler na njem uveljavlja pravice iz najemne pogodbe. Pri pokopu s krsto se grobnina za 
grobni prostor obračuna za naslednjih 10 let, oziroma za tisti del desetletnega obdobja, za 
katerega najemnina še ni poravnana s predhodno plačanimi grobninami. 
(10) Najemnina za napisno ploščo se plača za neprekinjeno obdobje desetih let z možnostjo 
podaljšanja. 
(11) Višino pogrebne pristojbine, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba, določi 
pristojni občinski organ na podlagi predloga upravljavca in je sestavni del sklepa o potrditvi 
cenika.  
 

49. člen 
(strošek vzdrževanja skupnih objektov in naprav) 

 
(1) Za določitev stroška vzdrževanja skupnih objektov in naprav (v nadaljevanju: strošek 
vzdrževanja) se letni stroški vzdrževanja preračunajo na višino stroškov, ki bremenijo enojni 
grob. 
(2) Grobnina za enojni grob je osnova za izračun stroška vzdrževanja za druge vrste grobov, 
tako, da se strošek vzdrževanja (grobnina) preračuna v ustreznem razmerju do navedene 
osnove. 
(3) Stroški raztrosa pepela na pokopališču in anonimnega pokopa se plačajo ob prijavi pogreba v 
višini kot je določena s cenikom upravljavca. 

 
50. člen 

(prenehanje pogodbe) 
 

(1) Najemna pogodba za grob preneha: 
 na podlagi volje najemnika, 
 če to zahteva ureditveni načrt pokopališča, 
 če najemnina s stroški izterjave za grob ni bila izterjana, 
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 če računa za najemnino ni bilo moč izročiti najemniku groba in je preteklo eno leto od 
dneva zapadlosti računa, 

 če najemnik po izstavitvi dveh opominov za ureditev groba ne uredi tako, kot to določa 
odlok. 

(2) Najemna pogodba za grob preneha tudi, če je najemnik umrl, upravičenec do sklenitve 
najemne pogodbe pa najemne pogodbe ni sklenil v roku do konca tekočega leta, ko je bila 
plačana najemnina. 
(3) Upravljavec ugotavlja razloge iz prvega in drugega odstavka tega člena in ukrepa skladno s 
tem členom. 
 

51. člen 
(odstranitev opreme groba) 

 
(1) Najemnik groba, ki mu je najemna pogodba prenehala, mora sam odstraniti opremo groba 
najkasneje v roku treh mesecev po prenehanju najemne pogodbe.  
(2) Če opreme po preteku tega roka ne odstrani, jo mora odstraniti upravljavec na stroške 
najemnika. 
(3) Opremo groba predstavljajo nagrobna obeležja, kot so spomeniki, robniki, krovne plošče, 
lučke, vaze in podobno. 
(4) Če najemnik groba ni dosegljiv, mora opremo groba odstraniti upravljavec. 
(5) Oprema groba iz prvega in tretjega odstavka tega člena se ne odstrani z grobov, če so 
razglašeni za spomeniško varstveno zaščitene spomenike. Grobovi, ki so razglašeni za kulturno 
dediščino ali so kulturni spomeniki, se oddajo drugemu najemniku skupaj z opremo. 
(6) Upravljavec hrani opremo iz prvega in tretjega odstavka tega člena na območju pokopališča 
še tri mesece, po izteku tega roka pa jo odloži na odlagališče gradbenih odpadkov. 
(7) Po prenehanju najemne pogodbe za grob z žaro, se žaro položi v prostor za anonimni pokop 
ali pepel iz žare raztrese na prostoru za raztros pepela.  
Pepel iz žare se lahko raztrese na prostor za raztros pepela, ko to pisno odobri naročnik pogreba. 
 
 
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 
 

52. člen 
(vzdrževanje groba) 

 
Najemniki grobov morajo skrbeti za urejen videz groba, to pomeni, da ga morajo redno 
vzdrževati, kar obsega obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic in trave), da ta 
ne posega na sosednje grobove ali poti. Skrbeti morajo za opremo groba, redno odstranjevati 
plevel in odpadke, ki jih morajo odlagati na za to določena mesta, ter skrbeti za red in čistočo na 
pokopališču. 

 
53. člen 

(vedenje na pokopališču) 
 

Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na pokopališču se morajo vesti primerno kraju 
in s spoštovanjem do umrlih. 
 

54. člen 
(obiskovanje pokopališča) 

 
Pokopališča in umrle, ki ležijo v mrliških vežicah, se lahko obiskuje samo v času, ki je določen s 
tem odlokom in urnikom upravljavca. 

 
55. člen 

(prepoved vodenja živali) 
 

Psov in drugih živali ni dovoljeno voditi na pokopališča, razen če gre za pse, ki služijo človeku 
kot vodniki. 
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56. člen 
(prepoved vožnje z vozili) 

 
Na pokopališčih se ne sme voziti z vozili, razen s posebnimi prevoznimi sredstvi, med katere 
spadajo otroška prevozna sredstva in invalidski vozički. 

 
57. člen 

(vloge najemnika) 
 

(1) Na podlagi pisne vloge upravljavcu najemnik groba pridobi dovoljenje za postavitev ali 
spremembo spomenika, robnikov ali obnovo grobnice, pri čemer je dolžan zagotoviti varovanje 
ambientalne in arhitektonske celovitosti pokopališča ter umetniškega in kulturnozgodovinskega 
pomena posameznih grobov. Upravljavec mora pri izdaji dovoljenja upoštevati veljavni 
prostorski akt in načrt razdelitve. 
(2) Na podlagi pisne vloge upravljavcu, pridobi najemnik groba ustrezno dovoljenje upravljavca 
za prevoz materiala z ročnimi vozički ter za kamnoseška, kovino strugarska, kovino tiskarska in 
druga podobna dela na pokopališču. V primerih, ko zaradi velikosti in količine materiala prevoz 
z ročnimi vozički ni primeren, lahko upravljavec izda izvajalcu prevoza dovoljenje za prevoz 
materiala z motornim vozilom. 
(3) Na podlagi pisne vloge pridobi najemnik groba dovoljenje za izkop umrlega in prenos na 
drugo pokopališče. Dovoljenje izda pristojni organ. 
(4) Če najemnik postavi, spremeni, popravi ali odstrani spomenik, robnike ali spremeni 
arhitektonsko zasnovo groba ali obnovi grobnico v nasprotju z dovoljenjem ali brez njega, mora 
upravljavec obvestiti najemnika, da te nepravilnosti odpravi v osmih dneh oziroma si za to 
pridobi ustrezno dovoljenje. Če najemnik nepravilnosti ne odpravi sam, opravi dela upravljavec 
na stroške najemnika. 
5) Upravljavec pokopališča in najemniki so pri posegih na območju pokopališč dolžni spoštovati 
varstveni režim, ki je 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, 
vključno z elementi, ki dokazujejo avtohtonost italijanske narodnosti na narodnostno mešanem 
območju. Posebne strokovne podlage pripravlja pristojna služba za varstvo naravne in kulturne 
dediščine. 
 

58. člen 
(vodenje evidence) 

 
Upravljavec 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. Upravljavec mora voditi 
kataster grobnih prostorov in komunalnih naprav tudi v grafični obliki. 
 

59. člen 
(načrt grobnih prostorov) 

 
Upravljavec pokopališča mora imeti izdelan načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in grobne 
prostore, v katerem se posebej označijo prostori za posamezne vrste grobov. Posamezni grobni 
prostori se primerno oštevilčijo. 
  

60. člen 
(strokovne podlage) 

  
(1) Pristojni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine je dolžan pripraviti in sprejeti 
strokovne podlage za uvedbo varstvenega režima na pokopališčih oziroma delih pokopališč v 
sodelovanju s Samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti Koper.  
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(2) Na podlagi strokovnih podlag iz prejšnjega odstavka župan določi način in druge pogoje za 
zagotavljanje finančnih sredstev za namen izvajanja posebnega varstvenega režima skladno z 
aktom iz prejšnjega odstavka. 
3) Dokler niso pripravljene posebne strokovne podlage, mora upravljavec za vsak poseg, ki ga 
izvaja neposredno ali ki ga izvajajo najemniki na starem delu tega pokopališča, pridobiti 
predhodno soglasje zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine in mnenje Samoupravne 
skupnosti italijanske narodnosti Koper. 
 
 
VIII. VIRI FINANCIRANJA IZVAJALCA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN CENIK 
 

61. člen 
(viri financiranja) 

 
(1) Izvajalci gospodarskih javnih služb se financirajo: 

 

 s prihodki iz naslova izvajanja gospodarskih javnih služb pokopališke in pogrebne 
dejavnosti (v delu iz tega odloka) 

 iz proračuna in 

 iz drugih virov. 
 

62. člen 
(cenik) 

 
(1) Izvajalci pogrebne dejavnosti ali naročniki storitve plačajo za uporabo pokopališča, 
pokopaliških objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture  ceno v skladu s cenikom. 
(2) Župan mestne občine Koper sprejme sklep o višini cen storitev gospodarskih javnih služb na 
predlog upravljavca pokopališča oziroma izvajalca 24-urne dežurne službe. 
(3) Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

63. člen 
(uporaba javne infrastrukture) 

 
(1) Javno podjetje Marjetica Koper, d.o.o., je poleg 24-urne pogrebne dežurne službe, ki je 
obvezna občinska gospodarska javna služba, tudi izvajalec pogrebne dejavnosti, ki se izvaja 
tržno na podlagi dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki ga je izdalo pristojno 
ministrstvo.  
(2) Javno podjetje Marjetica Koper, d.o.o. lahko uporablja infrastrukturo in opremo v 
upravljanju, ki je v lasti Mestne občine Koper, tudi za izvajanje pogrebne dejavnosti. 
 
 
IX. KAZENSKE DOLOČBE 
 

64. člen 
 

 (1) Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na pokopališču se morajo vesti primerno 
kraju in s spoštovanjem do umrlih. 
(2) Prilaščanje in poškodovanje stvari na tujih grobovih in pokopališki infrastrukturi ni 
dovoljeno. 
(3) Puščanje kakršnegakoli reklamnega gradiva in sporočil na območju pokopališča in okoliških 
parkiriščih ni dovoljeno, razen sporočil izvajalca javne službe in upravljavca pokopališča. 
(4) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s tretjim 
odstavkom tega člena. 
(5) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s 
tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 evrov. 
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65. člen  
 

(1) Pokopališča in umrle, ki ležijo v mrliških vežicah, se lahko obiskuje samo v času, ki je določen 
s tem odlokom. 
(2) Prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in druga dela se ne sme opravljati v času 
zaprtja pokopališča, v bližini napovedane pogrebne svečanosti, ob nedeljah in praznikih ter v 
času od 28. oktobra do 5. novembra. 
(3) Izvajalec del iz prejšnjega odstavka je dolžan okolico izvajanja del počistiti takoj po končanih 
delih. V kolikor tega ne naredi, to naredi upravljavec pokopališča na stroške izvajalca del. 
(4) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali 
drugim ali tretjim odstavkom tega člena. 
(5) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s 
prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 
evrov. 
 

66. člen  
 

(1) Vstop psov in drugih živali na pokopališče je prepovedan, razen če gre za pse, ki služijo 
človeku kot vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote. 
(2) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prejšnjim 
odstavkom. 
(3) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 evrov. 
 

67. člen  
 

(1) Na pokopališča ni dovoljen dostop z vozili. 
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na pokopališčih dovoljen dostop vozil nujne 
medicinske pomoči, gasilskih vozil in vozil zaščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih 
nalog, vozil policije, upravljavca pokopališča in pristojne občinske inšpekcije in redarstva. 
(3) V primerih, ko zaradi velikosti in teže materiala nagrobnih obeležij prevoz z ročnimi vozički 
ni primeren, lahko upravljavec pokopališča izda soglasje za prevoz materiala z motornim 
vozilom. Prevoz se lahko opravi le med 7. in 10. uro. 
(4) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali 
tretjim odstavkom tega člena. 
(5) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tem 
členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 evrov. 
 
 
X. NADZOR  
 

68. člen  
 

(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja organ Mestne občine Koper, 
pristojen za gospodarske javne službe. 
(2) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je predpisana globa, opravlja pristojna 
občinska inšpekcija in redarstvo. 

 

69. člen  
 

(1) Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico 
ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču brez predhodnega soglasja upravljavca 
pokopališča, pristojna občinska inšpekcija z odločbo odredi prepoved izvajanja del. 
(2) Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico 
ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju z izdanim predhodnim soglasjem 
upravljavca pokopališča, pristojna občinska inšpekcija z odločbo odredi odpravo nepravilnosti. 
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XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
70. člen 

 
(1) Upravljavec pokopališča po tem odloku mora najkasneje v roku dvanajstih mesecev po 
uveljavitvi tega odloka: 

- skleniti najemne pogodbe z najemniki grobov, v kolikor te niso že sklenjene, 
- vzpostaviti kataster grobov skladno s tem odlokom, pri čemer se upošteva obstoječe  
   stanje.  

(2) Po prejemu poziva s strani upravljavca pokopališča je najemnik groba (drugega grobnega 
prostora ali grobnice) dolžan skleniti najemno pogodbo v roku enega meseca. V nasprotnem 
primeru mu najemno razmerje oziroma pravica do najema groba preneha. 
(3) Najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka, morajo upravljavci pokopališč 
podati lokalni skupnosti predlog cenika pokopališke dejavnosti, izvajalec 24-urne dežurne 
službe mora podati tudi elaborat za oblikovanje cene te službe. 

 
71. člen 

 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o upravljanju pokopališč in o 
pokopališkem redu (Uradne objave, 06/97) in Odlok o pogrebni dejavnosti (Uradne objave, št. 
20/02). Začasni splošni pogoji za opravljanje javne službe »upravljanje pokopališč« na 
pokopališčih Škocjan in Bertoki z dne 28. 7. 1999 se uporabljajo v kolikor niso v nasprotju s tem 
odlokom. Uporabljajo se do sprejetja novih Splošnih pogojev za uporabo pokopališč skladno s 
tem odlokom. 
 

72. člen 
 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
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