Na podlagi 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. SRS št. 34/84
in Ur. l. SRS 26/90) in 2. alinee 17. člena Statuta Občine Luče je Občinski svet na 4. seji dne 21. 5. 1997 sprejel
ODLOK
o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
v Občini Luče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določata pokopališki red in način opravljanja svečanosti na pokopališčih, s katerimi upravlja
Občina Luče.
2. člen
Pokopališča so namenjana pokopavanju umrlih, ne glede na njihovo veroizpoved, državljanstvo, narodnost in
raso.
Pokopališče ima pokopališki okoliš, z območja katerega se praviloma pokopavajo umrli. Okoliš določi
upravljalec pokopališča.
Na zahtevo svojcev umrlega se na pokopališču lahko pokoplje izven območja pokopališkega okoliša s soglasjem
upravljalca pokopališča.
Neidentificirana trupla umrlih se pokopljejo na najbližjem pokopališču.
3. člen
Na območju Občine Luče so urejena pokopališča na naslednjih lokacijah:
1. Luče - pokopališče ob cerkvi sv. Lovrenca
2. Solčava - pokopališče ob cerkvi Marije Snežne.
4. člen
O ustanovitvi novih, razširitvi in opustitvi obstoječih pokopališč odloča na predlog pokopališke uprave v skladu z
izvedbeno prostorsko dokumentacijo Občinski svet Občine Luče.
II. PRISTOJNOSTI UPRAVLJALCA POKOPALIŠČA
5. člen
V Občini Luče opravlja pokopališko in pogrebno dejavnost ter ureja pokopališče Občina.
Za opravljanje pogrebne dejavnosti lahko svet občine pooblasti pravno osebo ali samostojnega podjetnika, ki je
registriran za opravljanje tovrstne dejavnosti. V tem primeru se vse določbe tega Odloka, ki opredeljuje
opravljanje pogrebne dejavnosti, nanašajo na pooblaščenega pogodbenega izvajalca teh storitev.
Občinski svet ima v zvezi z upravljanjem pokopališča naslednje pristojnosti:
- izdaja splošne akte in sklepa pogodbe, s katerimi se ureja opravljanje pogrebnih in pokopaliških storitev v
skladu s tem Odlokom
- sprejema pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove
- določa cenik pokopaliških storitev, pristojbin in višino najemnin za grobove.
6. člen
Za upravljanje s pokopališčem iz 3. člena imenuje Občinski svet za vsako pokopališče posebej pokopališko
upravo in gospodarja pokopališča.
Pokopališka uprava ima od 3 do 5 članov, ki se izvolijo za 4 leta. Vsakokratni gospodar je član pokopališke
uprave.
Pokopališka uprava:
- skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča, skupnih delov pokopališča ter vseh objektov na pokopališču ter
določa hortikulturno ureditev površin na pokopališču
- usmerja delo gospodarja, mu odreja delo in ga pri izvrševanju nalog nadzoruje
- enkrat letno poroča Občinskemu svetu o svojem delu, predlaga izboljšave na pokopališču, njegovih skupnih
delih oz. objektih
- opravlja druga dela, povezana z upravljanjem pokopališča, za katera ga pooblasti Občinski svet.

Gospodar pokopališča opravlja dela, ki se določijo s pogodbo o delu.
7. člen
Občinska uprava ima naslednje pravice in obveznosti:
- vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove
- sklepa najemne pogodbe z najemniki grobov
- vodi knjigo pokopov s podatki o umrlih, evidenco najemnikov ter plačil najemnine za posamezne grobove ter
kartoteko grobov z vsemi podatki
- vodi ustrezno evidenco dohodkov in izdatkov ter v zvezi s tem tudi ustrezno finančno poslovanje
- ugotavlja pravilnost pokopaliških dokumentov za dovolitev pokopa
- opozarja kršitelje pokopališkega reda in jih prijavlja sodniku za prekrške in pristojnim inšpekcijskim službam.
III. UREDITEV POKOPALIŠČA
8. člen
Pokopališče mora biti ograjeno z zidom ali živo mejo. Imeti mora prostor za hrambo orodja, urejen prostor za
zbiranje in odvoz odpadkov, možno oskrbo z vodo in elektriko, dostop z motornim vozilom in parkirišče.
9. člen
Na pokopališču so naslednje zvrsti grobov:
- klasični grobovi (enojni, dvojni in otroški ter grobnice)
- vrstni grobovi
- žarni grobovi
- prostor za anonimne pokope
- skupna grobišča
- prostor za raztrositev pepela.
V načrtu pokopališča so določene površine, kraj in oblika različnih zvrsti grobov. Gradnja novih grobnic na
pokopališčih ni dovoljena.
10. člen
Globina klasičnih grobov je najmanj 1,80 m, lahko pa se poglobijo do 2,50 m. Širina enojnega groba je do 1 m,
dolžina do 2,30 m. Širina dvojnega groba je do 2 m, dolžina je do 2,30 m. Za otroške grobove določi upravljalec
ustrezne manjše mere.
11. člen
Vrstni grobovi, v katere se umrli pokopavajo drug ob drugem v vrstnem redu, so globine najmanj 1,80 m, širina
groba je od 1 m do 2 m, dolžina pa do 2,30 m. Poglobitev vrstnih grobov ni dovoljena.
Vrstni grobovi se oddajajo v najem samo za določeno dobo 25 let.
Oddelek vrstnih grobov se po 25 letih od zadnjega pokopa na oddelku preuredi za ponovno uporabo, posmrtni
ostanki pri prekopu vrstnih grobov pa se položijo v skupna grobišča.
12. člen
Žare se shranjujejo v žarnih grobovih, v obstoječih grobovih in grobnicah. Globina žarnega groba je najmanj 0,70
m, širine do 1 m, dolžina pa do 1,20 m. Žarni grob se lahko poglobi za 0,30 m za nove žare.
13. člen
Anonimni pokopi se opravljajo s pokopom krste ali žare ali z raztrošenjem pepela na posebnem prostoru
pokopališča, ki je za to namenjen, opremljen in urejen ter brez talnih oznak.
14. člen
Raztrositev pepela se opravlja s posebnim priborom na posebno urejenem prostoru pokopališča, na katerem so
napisana imena umrlih in skupnim prostorom za polaganje cvetja in prižiganja sveč.
15. člen
Skupna grobišča so: kostnice, prostori za skupen pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in
izrednih razmerah ter druga skupna grobišča.
V skupna grobišča se prenesejo posmrtni ostanki iz klasičnih in žarnih grobov, za katere ni bila podaljšana

najemna pogodba in iz vrstnih grobov po poteku 25 let.
16. člen
V obstoječe grobnice na pokopališčih je dovoljeno pokopavati le v krstah iz trdega lesa s kovinskim vložkom.
17. člen
Poti med vrstnimi grobovi morajo biti široke najmanj 0,50 m.
Spomeniki, nagrobne ograje, razne zrasti in druga znamenja ne smejo posegati izven meja določenega grobnega
prostora, v višino pa smejo segati največ do 1,20 m.
Na pokopališču se lahko sadi ali odstranjuje drevje samo z dovoljenjem upravljalca.
18. člen
Ponoven pokop v isti grob je mogoč po poteku mirovalne dobe, ki ne sme biti krajša od 10 let. Če je ta grobna
jama predhodno poglobljena, je ponoven pokop v isto jamo možen tudi pred potekom 10 let. Če je grob odprt
pred potekom mirovalne dobe, mora nad zadnjo krsto ostati vsaj 0,10 m, zgornja plast zemlje pa mora biti visoka
najmanj 1,50 m.
IV. PRIPRAVA POKOPA IN SKLENITEV NAJEMNE POGODBE
19. člen
Pokop odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti in tudi določi okvirni čas pokopa.
Po ugotovljeni smrti se pokop prijavi upravljalcu pokopališča, s katerim se dogovori o vseh pokopaliških in
pogrebnih storitvah. Pokop se lahko opravi, ko so občinski upravi predloženi vsi dokumenti, ki jih izda organ,
pristojen za notranje zadeve.
20. člen
Upravljalec pokopališča oddaja prostor za grobove v najem z najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni
obliki v skladu s tem Odlokom.
Najemna pogodba mora vsebovati:
- subjekte najemnega razmerja
- čas najema
- vrsto, zaporedno številko in velikost groba
- višino najemnine in način plačevanja
- obveznosti najemodajalca glede urejanja grobov oz. prostora za grob
- ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti iz pogodbe.
21. člen
Prostor za grobove se oddaja v najem za 10 let. Pogodba se lahko podaljša. Najmanj 60 dni pred potekom
najemne pogodbe mora upravljalec pisno opozoriti na posledice, ki bi nastale, če pogodbe ne bi podaljšal. Če
pogodbenika najemne pogodbe ne podaljšata, je najemnik dolžan odstraniti opremo groba oziroma prostor za
grob v 90 dneh. Če je ne odstrani, to stori upravljalec pokopališča na najemnikove stroške, grob oziroma prostor
za grob lahko odda drugemu.
22. člen
Če se pravni nasledniki najemniku groba oziroma prostoru za grob odpovedo, ali če pravnih naslednikov ni, lahko
najemno razmerje s pogodbo podaljšajo drugi.
23. člen
Pokopališke storitve in pristojbine se zaračunavajo po ceniku, ki ga določi svet občine. Občinski svet Občine
Luče lahko določi najvišjo raven storitev in pristojbin za pokopališke storitve in pristojbine.
V. NAČIN POKOPA
24. člen
Pokop umrlega je lahko:
- zemeljski pokop posmrtnih ostankov umrlih v krsti

- položitev žare s pepelom v zemljo
- raztros pepela.
Vsi pokopi so lahko anonimni, skladno z voljo umrlega ali najbljižjega sorodnika.
25. člen
Pokop umrlega se opravi na pokopališču. Način pokopa je treba opraviti v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni
izrazil svoje volje, odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim oz. druga pooblaščena oseba.
26. člen
Na območju Občine Luče se umrli polagajo na mrtvaški oder praviloma v mrliški vežici.
Čuvanje umrlega na domu se dovoli samo izjemoma, na izrecno željo umrlega oz. njegovih svojcev.
27. člen
Pokopi so vsak dan. Upravljalec pokopališča določi čas, v katerem so na pokopališču pogrebi.
28. člen
Uporabo vežice in njen obratovalni čas določa Občinski svet s posebnim pravilnikom.
VI. POGREBNE SVEČANOSTI
29. člen
Pogrebna svečanost se organizira v skladu z voljo umrlega ali najbližjega sorodnika.
Pogrebnih svečanosti se ne organizira, če se opravi pogreb skladno z voljo umrlega ali najbližjega sorodnika v
družinskem krogu.
Pogrebne svečanosti se lahko udeleži vsakdo in je dolžan upoštevati pravila dostojanstva in spoštovanja do
umrlega.
30. člen
Pogrebne svečanosti na pokopališču se pričnejo na prostoru, ki je določen za ta namen.
Pogrebna svečanost se odvija na krajevno običajen način. Praviloma se od umrlega najprej poslovijo govorniki,
nato lahko sledijo pevci, recitatorji, orkestri ter verski obred. Po končani svečanosti se oblikuje pogrebni sprevod.
31. člen
Pogrebni sprevod se razvrsti tako, da so na čelu nosilci zastav, verskih simbolov in praporov, nato nosilci vencev,
nosilci javnih odlikovanj in drugih priznanj ter duhovnik s spremstvom.
Za krsto oz. žaro sledijo sorodniki, nato pa drugi udeleženci pogreba do mesta pokopa.
32. člen
Udeleženci pogrebne svečanosti se razvrste ob grobu. Med spuščanjem krste ali žare s posmrtnimi ostanki v grob
se lahko vrši verski obred. Po minuti molka, poklonitvi zastav in praporov ter po govorih je pogreb končan.
Najkasneje dve uri po končani svečanosti mora upravljalec oz. njegov pooblaščenec iz 2. odstavka 5. člena tega
Odloka grob zasuti. Z delom sme pričeti, ko večina udeležencev zapusti grob.
Pri anonimnih pokopih se pogrebna svečanost zaključi na prostoru, ki ga upravljalec določi v ta namen.
VII. VZDRŽEVANJE UREJENOSTI, REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU
33. člen
V območju pokopališča ni dovoljeno:
- nedostojno vedenje, kot je: opitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oz. prostorih za grobove
- odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora
- odlaganje spomenikov in okvirov grobov
- druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in objektov v območju pokopališča
- trganje cvetja in zelenja na grobovih
- odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in iz objektov v območju pokopališča
- razmetavanje sveč, svetilk, vencev, cvetja in drugih predmetov
- vodenje živali na pokopališki prostor in v objekte v območju pokopališča
- poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in drugih naprav in predmetov na območju pokopališča

- uporaba prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljalca brez
dovoljenja upravljalca.
34. člen
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi.
Če je grob tako zanemarjen, da ogroža varnost ljudi ali sosednjih grobov ali da kvari videz sosednjih grobov in
pokopališča kot celote, se smatra, da je zapuščen. Upravljalec je v tem primeru dolžan najemnika opozoriti ter
določiti rok za ureditev groba, kateri ne more biti daljši od 90 dni. Po preteku tega roka postopa upravljalec
skladno z določbami 21. člena tega Odloka.
35. člen
Brez dovoljenja upravljalca na pokopališču ni dovoljeno opravljati prevozov, zidarskih, kamnoseških,
kovinostrugarskih in drugih del.
36. člen
Upravljalec pokopališča zagotavlja redno tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh skupnih objektov in naprav v
območju pokopališča.
Upravljalec pokopališča zagotavlja tekoče in investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov in naprav ter
tehničnih ureditev, kot so:
- odlagališča smeti in odpadkov
- ograje, stopnice in poti v območju pokopališča
- osvetlitev pokopališča
- ozvočenje na območju pokopališča.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
37. člen
Z denarno kaznijo od 1.000,00 SIT do 60.000,00 SIT se kaznuje posameznik, če:
- uredi grob v izmerah, ki so v nasprotju z določili tega Odloka (10. člen, 1. odstavek 11. člena, 12. člen)
- uredi grob ali pot med grobovi tako, da je širina poti med grobovi manjša od 0,50 m (1. odstavek 17. člen)
- uredi spomenik, nagrobno ograjo, razne zrasti in druga znamenja tako, da posegajo izven meje določenega
grobnega prostora ali pa segajo višje od 1,20 m (2. odtavek 17. člena)
- sadi ali odstranjuje drevje na pokopališču brez dovoljenja upravljalca (3. odstavek 17. člena)
- krši katero izmed prepovedi iz 33. člena Odloka
- ne vzdržuje groba in vmesnih poti ob grobu (1. odstavek 34. člena)
- opravlja prevoze, zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska in druga dela brez soglasja upravljalca (35. člen).
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Izvajanje določil tega Odloka nadzorujejo republiške inšpekcijske službe.
39. člen
V enem letu po uveljavitvi tega Odloka morajo upravljalci oz. upravljalec pokopališč izdelati načrte pokopališč in
jih predložiti v potrditev Sekretariatu za gospodarstvo in urejanje prostora Upravne enote Mozirje.
40. člen
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu za pokopališča v območju občine
Mozirje (Ur. l. SRS št. 40/85) in Odlok o pogrebnih svečanostih na območju občine Mozirje (Ur. l. SRS, št. 3/79).
41. člen
Ta Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in
Luče.
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