Na podlagi 11. člena Odloka o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter izvajanju pogrebnih
storitev v Občini Krško, (Ur. List RS št. 33/07, 45/09 in 97/11) in 107. člena Statuta Občine
Krško (98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je svet krajevne skupnosti
Raka na svoji 24. redni seji dne 19.12.2013 sprejel

POKOPALIŠKI RED
za pokopališče RAKA.
1. člen
Za pokopališče Raka velja Odlok o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o izvajanju
pogrebnih storitev v občini Krško (Ur. List RS št. 33/07, 45/09 in 97/11; v nadaljevanju odlok)
in ta pokopališki red.
2. člen
Dejavnost urejanja in vzdrževanja pokopališč opravlja na pokopališču Raka Krajevna
skupnost Raka. Kot upravljalec lahko Krajevna skupnost posamezne naloge urejanja in
vzdrževanja pokopališča na podlagi javnega naročila prenese na podizvajalca.
3. člen
Dejavnost pogrebnih storitev lahko na pokopališču Raka izvaja le koncesionar oziroma
ostale pogrebne službe, ki imajo s koncesionarjem sklenjen dogovor oziroma podpisano
pogodbo iz katere je razvidno dovoljenje za pokopavanje v imenu koncesionarja na območju
občine Krško.
4. člen
Upravljalec se s sprejemom pokopališkega reda zaveže, da bo vodil pokopališki kataster
skladno z zakonom in dotičnim odlokom, ter bo tako vodil kataster v tekstualni in grafični
obliki. Tekstualni kataster bo vseboval najmanj: podatke o najemniku, številki grobnega
prostora, tipu groba in tekoče podatke o umrlih, ki so pokopani v posamičnem grobnem
prostoru. Grafični kataster bo upravljalec po uveljavitvi tega pokopališkega reda vzpostavil v
roku enega (1) leta v Excel datoteki, iz njega bodo razvidni vsi grobni prostori, vsak pa bo
vseboval tudi podatek o imenu nagrobnika, tipu groba in številki grobnega prostora.
5. člen
Pred vsakim pokopom je izvajalec pokopa oz. družinski član dolžan opraviti prijavo pokopa
na pokopališču Raka pri upravljalcu. Ta na podlagi podatkov iz katastra poda dovoljenje za
pokop na določenem grobnem prostoru. Pogoj za dovoljenje je sklenjena najemna pogodba
za določen grobni prostor. V kolikor je pokojni tudi nosilec najemne pogodbe se mora ob
prijavi pokopa s pravnim naslednikom oziroma družinskim članom skleniti nova pogodba.
Hkrati se pri upravljalcu pred pokopom lahko naroči uporaba mrliške veže.
6. člen
Na pokopališču Raka so dovoljeni naslednji načini pokopa:

-

Klasični, pri katerem se umrli položi v krsto in pokoplje v grob za klasični pokop.
Žarni, pri katerem se upepeljeni ostanki umrlega shranijo v žaro in se pokopljejo v
grob za klasični pokop.

Pokopi na pokopališču se lahko opravljajo vsak dan med 8. in 18. uro.
7. člen
Na pokopališču so naslednje vrste grobnih prostorov:
-

enojni grobovi dolžine do 200 cm, širine do vključno 120 cm;
dvojni grobovi dolžine do 200 cm, širine do vključno 180 cm;
na pokopališču obstajajo tudi širši grobovi, vendar se s sprejetim pokopališkim redom
novi grobovi lahko postavljajo izključno v zgoraj navedenih merah.

Višina nagrobnega spomenika ne sme biti višja od 150 cm.
8. člen
Na obzidje pokopališča se ne smejo pritrjevati nagrobne plošče. Spomeniki, nagrobni okvirji
in druga znamenja ne smejo segati preko grobnega prostora.
9. člen
Postavitev spomenika ali okvirja brez soglasja upravljalca pokopališča ni dovoljena. Za
postavitev spomenika oziroma izvajanje kamnoseških del morata najemnik groba in izvajalec
del, upravljalcu pokopališča predložiti načrt z merami nagrobnega spomenika, ter podati
vlogo za izdajo soglasja za izvajanje kamnoseških del. V kolikor soglasje ni pridobljeno, ali je
grobni prostor spremenjen iz enojnega v dvojnega oz. obratno, ima upravljalec pravico
zahtevati vzpostavitev prvotnega stanja oziroma le tega po predhodnem pisnem opozorilu
vzpostavi sam, na stroške najemnika.
10. člen
Mrliška vežica je odprta v zimskem času; t.j. od 1.10. tekočega leta do 31.3. naslednjega leta
med 8. in 21. uro, v letnem času; t.j. od 1.4. do 30.9. tekočega leta med 7. in 22. uro, oziroma
po dogovoru z upravljalcem ali vzdrževalcem. Vstop v mrliško vežo izven omenjenih
terminov v času, ko v njej leži pokojn-i/a ni dovoljen, razen za pooblaščeno osebo
upravljalca, izvajalca pogrebne službe, ter ostalim, na podlagi dogovora z upravljalcem,
zaradi nujnega, neodložljivega vzdrževanja ali nadzora.
11. člen
Obiskovalec pokopališča oziroma mrliške veže se mora vesti tako, da ne žali pietete do
umrlih. V nasprotnem primeru ga ima vsak pravico prijaviti pristojnim institucijam.
12. člen
Vsak uporabnik grobnega prostora, ki nima sklenjene najemne pogodbe za grobni prostor je
skladno z zgoraj omenjenim odlokom dolžan omenjeno nemudoma urediti z upravljalcem. V
kolikor za posamični grobni prostor najemne pogodbe ni, ima upravljalec pravico le tega
oddati brez predhodnega opozorila. Cena za vpis grobnega prostora v kataster, cena za
ponovni vpis po izbrisu in cena za vpis novega grobnega prostora je določena s sprejetim
cenikom.

13. člen
Najemnik je dolžan plačevati najemnino za grobni prostor in izpolnjevati vse druge
obveznosti in pravice, ki izhajajo iz najemne pogodbe.
14. člen
Odpadki iz pokopališča se odlagajo le na za to urejenem prostoru in se ločujejo. Izrecno je
prepovedano puščati odpadke, stare spomenike in križe kjerkoli drugje na pokopališču ali ob
njem. Prav tako je strogo prepovedano odlaganje gospodinjskih in kosovnih odpadkov na
odlagališču, ki je namenjeno izključno pokopališču. V primeru, da je oseba, ki krši prepoved
razkrita, ima vsak obvezo prijave na policijo oziroma drugemu prekrškovnemu organu.
15. člen
Grobovi morajo biti primerno oskrbovani skozi vse leto, v nasprotnem primeru lahko
upravljalec prekine najemno razmerje. Določila glede razveljavitve sklenjene pogodbe
upravljalec in najemnik opredelita v pogodbi.
Podrobnosti v zvezi z razveljavitvijo najemne pogodbe se določijo v sami najemni pogodbi.
Pogodba mora vsebovati vsa določila, ki se zanjo predvidevajo po zakonu in odloku.
16. člen
Skladno z odlokom se pokop umrlih opravi po vrstnem redu prostih grobnih prostorov.
Minimalna mirovalna doba grobnega prostora je 10 let. V isti jami je lahko predvidenih več
zaporednih pokopov. V primeru klasičnega pokopa je lahko jama poglobljena največ do 3,20
m, plast zemlje nad zadnjo krsto pa mora biti najmanj 1,50m.
17. člen
Na pokopališču je možno pokopati vsakega umrlega, ki je imel tik pred smrtjo stalno
prebivališče na območju matičnega okoliša pokopališča, razen v primeru, da na pokopališču
ni prostih grobnih prostorov. V slednjem primeru je upravljalec dolžan zagotoviti pokop na
katerem od drugih pokopališč v občini. Pokop umrlega, ki ni imel stalnega prebivališča na
matičnem območju pokopališča se dovoli, če so na pokopališču prosti grobni prostori. Na
pokopališču upravljalec zagotovi tudi grob, ki je namenjen socialnim pokopom ali pokopom
neindetificiranih oseb, ki so umrle na območju, za katerega je pokopališče namenjeno.
18. člen
Z opuščenimi grobovi razpolaga upravljalec. Šteje se, da je grobni prostor opuščen, če je
pogodba o najemu prenehala veljati, ker najemnik ni predlagal njenega podaljšanja, kakor
tudi v drugih primerih, ki so lahko opredeljeni v sami najemni pogodbi. Prav tako se šteje, da
je grobni prostor opuščen, če zanj ni sklenjene najemne pogodbe.
19. člen
Na pokopališču je prepovedano:
- nedostojno vedenje, glasno smejanje, vpitje, žvižganje in razgrajanje,
- stopanje in hoja po drugih grobnih prostorih,
- vodenje živali na pokopališču,
- onesnaževanje pokopališča in poškodovanje prostorov, naprav in predmetov iz
nasadov,

-

vožja s kolesom ali motornim vozilom,
odlaganje zemlje, robnikov ali drugega gradbenega materiala, ki ostane od prenove
grobnih prostorov v kontejnerje za smeti,
prisvajanje cvetja in vseh drugih predmetov iz grobov.
20. člen

Vsaka kršitev se kaznuje po Odloku o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter izvajanju
pogrebnih storitev v občini Krško ter po tem pokopališkem redu.
21. člen
Pokopališki red stopi v veljavo z dnem sprejetja na seji sveta in po predhodnem soglasju
občinskega sveta in se izobesi na oglasno desko krajevne skupnosti, pripne na spletno stran
Krajevne skupnosti Raka in občine Krško, ter izobesi na samem pokopališču.
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