
PUBLIKACIJA   
 

OBČINA ŠENTRUPERT 
 

26. Odlok o drugih (2) spremembah in dopolnitvah 
občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert 
 
Na podlagi 52. člena Zakon o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in v skladu s 14. 
členom Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 
12/2018) ter 92. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Šentrupert (Uradno glasilo e-občina, št. 4/2018) je Občinski 
svet Občine Šentrupert na 27. redni seji, dne 26. 9. 2018, 
sprejel  
 
ODLOK O DRUGIH (2) SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE 
ŠENTRUPERT 

 
1. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
 
S tem odlokom se sprejmejo druge (2) spremembe in 
dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine 
Šentrupert (v nadaljevanju: 2SD OPN Šentrupert).  
Strokovna gradiva za 2SD OPN Šentrupert je izdelalo 
podjetje URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana, v letu 
2018.  
 

2. člen 
 
Odlok o 2SD OPN Šentrupert sestavljajo:  
1. UVODNE DOLOČBE  
2. SPREMEMBE IZVEDBENEGA DELA OPN 
ŠENTRUPERT  
3. KONČNE DOLOČBE  
 

3. člen 

 
2SD OPN Šentrupert vsebujejo:  
I. ODLOK O 2SD OPN Šentrupert  
(1) Besedilo odloka o 2SD OPN Šentrupert  
(2) Grafični prikazi 2SD OPN Šentrupert v samostojni mapi 50 
x 70 cm z naslednjo vsebino:  
       Naslovnica  
       Vsebina  
       Izvedbeni del 2SD OPN Šentrupert  

1.01 Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste, merilo   
1:30.000 

       2.01 Pregledna karta občine s prikazom osnovne   
       namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske 
       javne infrastrukture, merilo 1:30.000  

       3.10 Prikaz območij urejanja prostora, osnovne oz.        
       podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih 
       izvedbenih pogojev, merilo 1:5.000  
       4.10 Prikaz enot urejanja prostora in gospodarske javne 
       infrastrukture, merilo 1:5.000  
       Legenda  
II. PRILOGE 2SD OPN Šentrupert  
2SD OPN Šentrupert ima naslednje priloge:  
       32 Prikaz stanja prostora, januar 2018, ki vsebuje:  
       • tekstualni del  
       • grafične prikaze:  
              Pregledna karta občine Šentrupert z razdelitvijo na      
              liste, M1:50.000  
       1.10 Prikaz rabe prostora, M 1:5.000  
       2.10 Prikaz gospodarske javne infrastrukture, M 1.5.000  
       3a.10 Varstvo kulturne dediščine, M 1:5.000  
       3b.10 Ohranjanje narave, M 1:5.000  
       3c.10 Vodovarstvena območja ter območja drugih 
       omejitev v prostoru – erozijska, poplavna območja, M 
       1:5.000 
       4.10 Prikaz območja prostorskega akta, M 1:5.000  
       Legenda  
       33 Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve  
       prostorskega akta  
       34 Smernice in mnenja  
       35 Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta  
       37 Okoljsko poročilo  
       38 Ostala gradiva izdelana za nosilce urejanja prostora  
III. DIGITALNI PODATKI OPN  
Digitalna vsebina 2SD OPN Šentrupert obsega digitalne 
datoteke posameznih sestavin grafičnih prikazov OPN ter 
rastrske datoteke, ki ustrezajo analogni obliki OPN. Digitalni 
grafični prikazi so izdelani in prikazani na geodetski podlogi 
zemljiškega katastrskega prikaza (ZKP, GURS 2017) v 
natančnosti merila 1:5000 in se lahko uporabljajo samo z 
navedeno geodetsko podlogo. Digitalni zapis je izdelan v 
skladu s tehničnimi pravili za pripravo prostorskih izvedbenih 
aktov v digitalni obliki, vir: MOP, 6.10.2008.  
 

2. DRUGE (2) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN 
4. člen 

 
1) Spremeni se namenska raba prostora v naselju Škrljevo na 
zemljiščih s parc. št. 363/2, k.o. 1399-Šentrupert, iz 
kmetijskega v stavbno zemljišče z namensko rabo SKk.  
2) Spremeni se grafični prikaz na listih:  
       2.01 Pregledna karta občine s prikazom osnovne    
       namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne 
       infrastrukture, merilo 1:30.000  
       3.10 Prikaz območij urejanja prostora, osnovne oz.  
       podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih 
       izvedbenih pogojev, merilo 1:5.000  
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       4.10 Prikaz enot urejanja prostora in gospodarske javne   
       infrastrukture, merilo 1:5.000  
3) Spremenijo se tabele, ki so sestavni del odloka o OPN  
Šentrupert:  
       Tabela 1-1: Enote urejanja prostora - poselitev  
       Tabela 1-2: Enote urejanja prostora – odprti prostor  
 

3. KONČNE DOLOČBE 
5. člen 

 
2SD OPN Šentrupert so na vpogled na Občini Šentrupert in 
na spletnem portalu www.sentrupert.si 
 

6. člen 
 
Določbe odloka o 2SD OPN Šentrupert se tolmači na podlagi 
obrazložitve odloka, ki je sestavni del prostorskega akta. 
Strokovna pojasnila o prostorskem aktu daje pristojna 
strokovna služba Občine Šentrupert. Uradne razlage odloka 
o OPN sprejema občinski svet.  
 

7. člen 
 
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi odloka v Uradnem 
glasilu e-občina.  
 
Številka: 3500-0003/2018 
Šentrupert, 26. september 2018 
 
 

Občina Šentrupert 
Rupert Gole, župan 

 
 

 
27. Odlok o pokopališkem redu v Občini Šentrupert  

 
Na podlagi 4. člena Zakon o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 21. in 29. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 
127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11 - ORZGJS40), 3. in 17. 
člena Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno 
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - 
odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US, 27/17 – Zpro) in 14. člena 
Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/18) je 
Občinski svet Občine Šentrupert na 27. redni seji, dne 26. 9. 
2018 sprejel 
 
ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI 
ŠENTRUPERT 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

 
(1) S tem odlokom se določa pokopališki red na območju 

Občine Šentrupert (v nadaljnjem besedilu: Občina), s 
katerim se podrobneje določi izvajanje pogrebne in 
pokopališke dejavnosti. 

(2) V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški 
spol. 

(3) Izrazi 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, 
razen naslednjih izrazov, ki imajo naslednji pomen: 
- »javno podjetje« je Komunala Trebnje d.o.o., Goliev 

trg 9, 8210 Trebnje, matična številka: 5243858000; 
- »nagrobno okrasje« so premični predmeti, dani na 

grob pokojnika (kot primeroma: sveče, kipci, cvetlični 
aranžmaji in podobno). 

(4) Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pokopališke in 
pogrebne dejavnosti iz tega odloka, ki niso posebej 
urejena s tem odlokom, se uporabljajo republiški in 
občinski predpisi s področja izvajanja pokopališke in 
pogrebne dejavnosti. 

 
2. člen 

 
S pokopališkim redom se določi: 

- način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;  
- način izvajanja pogrebne slovesnosti;  
- osnovni obseg pogreba;  
- način in čas pokopa;  
- način pokopa, če je plačnik občina;  
- možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo 

prostora;  
- 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;  

- zvrsti grobov;  
- okvirni tehnični normativi za grobove;  
- mirovalna doba za grobove;  
- razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede 

na enojni grob;  
- druga vprašanja pogrebne in pokopališke 

dejavnosti ter uporabnikov. 
 

II. NAČIN ZAGOTAVLJANJA 24-URNE DEŽURNE 
SLUŽBE 
3. člen 

 
Javno službo 24-urne dežurne službe (v nadaljnjem besedilu: 
javna služba) zagotavlja Občina v obliki javnega podjetja (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) v obsegu in pod 
pogoji, določenimi s tem odlokom. Izvajalec javne službe je 
javno  podjetje. 
 

4. člen 
 
24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do 
hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega 
zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov 
oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih 
prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh. 
 

5. člen 
 
(1) V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne 

službe dolžan: 
- zagotavljati kvalitetno izvajanje storitev javne 

službe, 
- upoštevati normative in standarde, prepisane za 

izvajanje javne službe, 
- omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne 

službe, 
- pripravljati predloge cene storitve javne službe in 
- izvajati druge obveznosti v skladu z zakonom, ki 

ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, 
podzakonskimi predpisi in tem odlokom. 

(2) Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo s 
spoštovanjem in pieteto do pokojnikov. 

 
6. člen 

 
Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba in 
plačniki storitev obdukcije v skladu s predpisi, ki urejajo 
mrliško pregledno službo. 
 

7. člen 
 
Uporabniki javne službe imajo pravico uporabljati storitve 
javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja 

http://www.sentrupert.si/
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pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi 
in tem odlokom. 
Uporabniki javne službe so dolžni plačati storitve javne 
službe. 
 

8. člen 
 
(1) Javna služba se financira iz: 

- cene storitev 24-urne dežurne službe, 
- proračuna in 
- drugih virov. 

(2) Cena storitev javne službe se na predlog izvajalca javne 
službe določi z aktom Občinskega sveta Občine 
Šentrupert, na podlagi predpisa, ki ureja oblikovanje 
cene storitev javne službe. 

 
9. člen 

 
Objekti, naprave in druga sredstva gospodarske 
infrastrukture, potrebni za izvajanje javne službe, so poslovni 
prostori, hladilniki, vozila in druga potrebna sredstva. 
 

III. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
10. člen 

 
Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje 
pokopališča ter mrliške vežice v Šentrupertu (v nadaljnjem 
besedilu: pokopališče in mrliška vežica). 
 

11. člen 
 
Upravljanje pokopališča obsega zagotavljanje urejenosti 
pokopališča in mrliške vežice, izvajanje investicij in 
investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov in mrliške vežice 
v najem, zaračunavanje grobnine in najemnine za mrliško 
vežico, vodenje evidenc in katastra pokopališča ter izdajanje 
soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališča in storitve 
grobarjev. 
 

12. člen 
 
Urejanje pokopališča obsega zgraditev novega ali razširitev 
obstoječega pokopališča, zgraditev pokopaliških objektov in 
naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališču, 
razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti grobov in 
opustitev pokopališča. 
 

13. člen 
 
Pokopališka dejavnost se opravlja kot gospodarska javna 
služba, ki jo Občina zagotavlja v obliki javnega podjetja, v 
obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. Izvajalec 
pokopališke dejavnostije javno  podjetje (v nadaljnjem 
besedilu: upravljavec pokopališča). 
 

14. člen 
 
(1) Upravljavec pokopališčaje dolžan vsako leto pripraviti 

predlog letnega programa pokopališke dejavnosti za 
prihodnje leto, ki ga predhodno uskladi s strokovno 
službo občinske uprave in ga do 1. oktobra tekočega leta 
predložiti Občinskemu svetu Občine Šentrupert v 
sprejem. Letni program pokopališke dejavnostisprejme 
Občinski svet Občine Šentrupert. 

(2) Letni program pokopališke dejavnosti za prihodnje leto 
se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto. 

 
15. člen 

 
Upravljavec pokopališča je dolžan najkasneje do 30. marca 
Občinski svet Občine Šentrupert seznaniti s poročilom o 
izvajanju pokopališke dejavnosti v preteklem letu. 
 
 
 

16. člen 
 
Pokopališka dejavnost se financira iz: 

- grobnin, 
- najemnin za mrliško vežico, 
- proračuna in 
- drugih virov. 

 
IV. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA 

POKOPALIŠČU 
17. člen 

 
Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na 
pokopališču, tako da: 

- zagotavlja red in čistočo, 
- zagotavlja urejenost pokopališča in pokopaliških 

objektov in naprav ter druge pokopališke 
infrastrukture, kar pomeni, da skrbi za pokopališke 
poti, zgradbe, ograje oziroma oporni zid, spomenike 
in obeležja splošnega pomena ter druge komunalne 
naprave na pokopališču. 

 
18. člen 

 
(1) Za red in vzdrževanje grobov so odgovorni najemniki 

grobov. Najemniki morajo skrbeti za urejen videz groba, 
to pomeni, da so ga dolžni redno vzdrževati, kar obsega 
obrezovanje in skrb za zasaditev (cvetlic, grmovnic), da 
ta ne posega na sosednje grobove ali poti, skrbeti za 
vmesne prostore med svojimi in sosednjimi grobovi, 
skrbeti za grobno opremo in nagrobno okrasje, redno 
odstranjevati plevel in odpadke. 

(2) Pri urejanju in vzdrževanju grobov je potrebno 
upoštevati, da na grobovih ni dovoljena zasaditev dreves 
in grmičevja, ki zrastejo več kot meter in pol. 

(3) Upravljavec pokopališča in najemnik groba lahko 
skleneta posebno pogodbo o vzdrževanju groba. Plačnik 
stroškov vzdrževanja groba je v tem primeru najemnik 
groba. 

 
19. člen 

 
Za sakralne objekte v sklopu pokopališča skrbi lastnik. 
 

20. člen 
 
Najemniki grobov in obiskovalci pokopališča morajo: 

- na pokopališču in objektih pokopališča izražati 
dostojanstvo do umrlih, 

- redno vzdrževati grobove, odlagati smeti in 
odpadke v za to namenjene zabojnike, 

- postavljati spomenike in urejati grobove v skladu z 
načrtom ureditve pokopališča, 

- skrbeti, da ne poškodujejo grobov, 
- obveščati upravljavca pokopališča o vseh 

pomembnejših spremembah v zvezi z najemom 
grobnega prostora. 

 
21. člen 

 
(1) Pred izkopom jame je izvajalec pokopa (grobar) dolžan 

ustrezno zavarovati sosednje spomenike in grobove ter 
paziti, da jih pri izkopu in zasipu jame ne poškoduje. 

(2) V kolikor nastane poškodba, lahko najemnik groba vloži 
pritožbo upravljavcu pokopališča. V primeru neodziva na 
pritožbo, lahko najemnik groba vloži pritožbo na Občino. 

 
22. člen 

 
Pokopališče je odprto za obiskovalce vsak dan. 
 

23. člen 
 
Na območju pokopališča ter mrliške vežice je prepovedano: 

- nedostojno vedenje, vpitje, razgrajanje in podobno, 
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- stopanje in hoja po grobovih in drugih vzdrževanih 
delih pokopališča, poškodovanje nagrobnih 
spomenikov ter drugih obeležij in znakov, ki se 
nahajajo na pokopališču, 

- odlaganje smeti in drugih odpadkov izven 
določenega prostora, 

- trganje cvetja in zelenja na drugih grobovih, 
- onesnaževanje pokopališča in poškodovanja 

prostorov, naprav, predmetov in nasadov, 
- vožnja in puščanje koles na pokopališču, 
- poškodovanje grobov, 
- odlaganje robnikov, spomenikov in drugega 

materiala, ki ostane od prenove grobov, v zabojnike 
ali koše za smeti. 

 
V. POGREB 

24. člen 
 
Naročilo pogreba obsega: 

- prijavo pokopa, 
- pogrebno slovesnost, 
- pokop pokojnika. 

 
25. člen 

 
Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, 
minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s 
pogrebno opremo, ki ustrezna osnovnim standardom in 
normativom za osnovni pogreb, ki sta jih v soglasju z 
ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, sprejeli 
Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije. 
 

26. člen 
 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba 

ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik 
pogreba ali Občina. 

(2) Če naročnika ni, prijavi pokop Občina, če je imel pokojnik 
zadnje stalno prebivališče na območju Občine 
Šentrupert. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega 
stalnega prebivališča, pokop prijavi Občina, če je imel 
pokojnik zadnje začasno prebivališče na območju 
Občine Šentrupert. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega 
začasnega prebivališča, prijavi pokop Občina, če je 
oseba umrla oziroma je bila najdena na območju Občine 
Šentrupert. 

(3) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma 
izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda 
pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, 
ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt 
prijavljena. 

(4) V kolikor naročnik pogreba ni najemnik groba, mora ob 
naročilu pogreba priložiti pisno dovoljenje najemnika 
groba, da dovoljuje pokop v ta grob. 

 
27. člen 

 
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev 

posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov 
pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela v skladu z 
voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom. 

(2) Pokop se opravi praviloma na pokopališču. 
 

28. člen 
 
(1) Pokop zunaj pokopališča je možen kot raztros pepela iz 

žare na podlagi izdanega soglasja župana. 
(2) Zunaj pokopališča se lahko s soglasjem župana opravi 

tudi pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih 
skupnosti. 

(3) Župan o raztrosu pepela oziroma pokopu zunaj 
pokopališča odloči v sedmih dneh. Zoper sklep župana 
ni pritožbe, dovoljen je upravni spor. 

 

29. člen 
 
Pokop lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti in na 
način, ki je določen s tem odlokom. 
 

30. člen 
 
(1) Na območju Občine so dovoljene naslednje vrste 

pokopov: 
- pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in 

pokoplje v grob, 
- pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika 

shranijo v žaro in pokopljejo v grob, 
- raztros pepela zunaj pokopališča na podlagi 

izdanega soglasja iz 28.člena tega odloka. 
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in 

tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno. 
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča 

in naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki 
ga je izbral naročnik pogreba ali Občina. 

 
31. člen 

 
(1) Na pokopališču v Občini se opravljajo pokopi vsak dan. 
(2) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in 

naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne 
dejavnosti. 

 
32. člen 

 
Če je naročnik in plačnik pogreba Občina, se zagotovi 
osnovni pogreb z žaro. 
 

33. člen 
 
Do pogreba so pokojniki v mrliški vežici ali izjemoma na domu 
pokojnika oziroma doma v hiši z največ dvema stanovanjema 
pod pogojem, da je to v skladu s predpisom, ki ureja mrliško 
pregledno službo. 
 

34. člen 
 
Uporabo mrliške vežice in njen obratovalni čas določa 
upravljavec pokopališča. V času, ko je mrliška vežica zaprta, 
se lahko vstopi samo na podlagi predhodnega soglasja 
upravljavca pokopališča. 
 

VI. NAČIN IZVJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI 
35. člen 

 
(1) Pogrebna slovesnost se opravi v skladu z željami 

pokojnika in na način ter v skladu s tem odlokom. 
(2) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in 

pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba. 
(3) Čas in način pogrebne slovesnosti dogovorita naročnik 

pogreba in izvajalec pogrebne dejavnosti. Čas in način 
izvedbe pogrebne slovesnosti je potrebno uskladiti z 
upravljavcem pokopališča. 

(4) Pri pogrebni slovesnosti se lahko opravi tudi verski 
obred. 

(5) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodeluje tudi častna enota 
z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno 
salvo v slovo umrlemu. Za varnost je odgovoren 
poveljnik oziroma vodja te enote. 

 
36. člen 

 
(1) Pogrebna slovesnost je praviloma javna, kateri vsakdo 

nemoteno prisostvuje, ali v ožjem družinskem krogu, ki ji 
prisostvujejo povabljeni s strani naročnika pogreba. 

(2) V primeru pogrebne slovesnosti v ožjem družinskem 
krogu ali v primeru anonimnega pogreba  upravljavec 
pokopališča javnosti ne sme posredovati podatkov o 
pogrebu, imenu in priimku pokojnika ter starosti 
pokojnika. 
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37. člen 
 
Krsta z umrlim se lahko pred upepelitvijo za en dan položi v 
mrliško vežico. 
 

38. člen 
 
(1) Znak za začetek pogrebne slovesnosti da vodja 

pogrebne slovesnosti. 
(2) Pogrebna slovesnost se prične, ko se pripeljejo posmrtni 

ostanki umrlega na poslovilni prostor. Od umrlega se 
poslovijo govorniki, sledijo pevci, recitatorji, pihalni 
orkester ali drugi glasbeniki in predstavniki verskih 
skupnosti, če sodelujejo pri pogrebni svečanosti. 

(3) Po končani pogrebni slovesnosti se na poslovilnem 
prostoru oblikuje pogrebni sprevod, ki gre do kraja 
pokopa ali pa se pogrebna slovesnost zaključi. 

 
39. člen 

 
(1) Pogrebni sprevod se razvrsti tako, da je na čelu 

slovenska zastava z žalnim trakom ali črna zastava, če 
je umrli tuj državljan, nato prapori, sledijo godba, pevci, 
pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci in 
podobno), nosilci vencev in odlikovanj ter drugih 
priznanj, krsta oziroma žara, nato sorodniki in drugi 
udeleženci pogreba. 

(2) Če sodelujejo pri pogrebu predstavniki verske skupnosti, 
se s svojimi simboli razvrstijo neposredno pred krsto 
oziroma žaro. 

 
40. člen 

 
(1) Udeleženci pogrebne slovesnost se razvrstijo ob grobu. 

Krsto oziroma žaro s posmrtnimi ostanki umrlega se 
spusti ali položi v grob. Po minuti molka ter poklonitvi 
zastav in praporov je pogrebni sprevod končan. 

(2) Del pogrebnih slovesnosti iz drugega odstavka 38. člena 
se lahko opravi tudi ob grobu. 

(3) V primeru, da je navzoč predstavnik verske skupnosti, ta 
opravi svoj del svečanosti pred govorom predstavnikov 
družbene skupnosti. 

(4) Najkasneje dve uri po končani pogrebni slovesnosti 
mora upravljavec pokopališča grob zasuti, z delom pa 
prične, ko se večina udeležencev pogrebne slovesnosti 
umakne iz okolice groba. 

 
VII. IZKOP ALI PREKOP POSMRTNIH OSTANKOV 

41. člen 
 
Izkop ali prekop posmrtnih ostankov ureja zakon. 
 

VIII. OBSEG PRVE UREDITVE GROBA 
42. člen 

 
(1) Prva ureditev obstoječega in novega groba po pogrebu 

zajema odvoz odvečne zemlje, ki nastane po pokopu in 
posušenega cvetja, ki ostane po pogrebu in jo izvede 
upravljavec pokopališča. 

(2) Prva ureditev novega groba zajema poleg storitev iz 
prejšnjega odstavka še postavitev začasnega 
nagrobnega obeležja ter ureditev groba z okvirjem. 

(3) Upravljavec pokopališča je dolžan posušeno cvetje 
odstraniti z groba najpozneje v 15 dneh od dneva 
pogreba. Cvetje lahko po naročilu svojcev odstrani tudi 
pred tem rokom. 

 
IX. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM 

43. člen 
 
(1) Upravljavec pokopališča odda grobove v najem 

najemniku (nadaljnjem besedilu: najemnik groba) s 
pogodbo (v nadaljnjem besedilu: najemna pogodba). 

(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična 
oseba. 

(3) Grobovi se dajejo v najem na podlagi evidence prostih 
parcel, ki jo vodi upravljavec pokopališča. Grob se odda 
v najem najemniku groba za nedoločen čas. 

 
44. člen 

 
(1) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu 

groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s 
katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba 
skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela 
zunaj pokopališča. 

(2) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto 
njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča 
sklene druga fizična ali pravna oseba. Če nobena druga 
oseba ob pisnem soglasju naročnika pogreba z 
upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, 
jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim 
odstavkom. 

 
45. člen 

 
(1) V primeru smrti najemnika groba se morajo dediči izjaviti 

o novem najemniku groba. Prednostno pravico do 
najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba 
umrlega najemnika. Če dedič najemnika groba ne 
uveljavi pravice do najemna groba v 90 dneh po smrti 
najemnika, izgubi pravico do najema groba. 

(2) Določilo prvega odstavka tega člena se smiselno uporabi 
tudi, če je imel najemnik groba, ki je umrl, v najemu več 
grobov. 

 
46. člen 

 
(1) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, 

ki ima za to interes, pod pogoji, ki jih določi upravljavec 
pokopališča. Prenos najemnega razmerja je brezplačen. 
Pogoji ne smejo ovirati prenosa. 

(2) V položaj najemnika lahko s soglasjem dotedanjega 
najemnika vstopi katerakoli druga oseba. V primeru, če 
najemnik umre ali izgubi opravilno sposobnost ali 
najemnik, ki je pravna oseba preneha obstajati, vstopi 
nerazdelno (solidarno) v najemno razmerje njegov dedič 
ali zakoniti zastopnik oziroma pravni naslednik pravne 
osebe. V primeru spremembe najemnika se pod pogoji 
iz prejšnjega odstavka tega člena sklene nova najemna 
pogodba. 

(3) Novi najemnik je ob prevzemu vloge najemnika po 
določilih iz prejšnjega odstavka tega člena dolžan sam 
poskrbeti za sklenitev nove pogodbe o najemu. 

(4) V primeru smrti najemnika, kadar le-ta ni pokopan v 
najemnem grobu, morajo svojci obvestiti upravljavca 
pokopališča o prenosu najemnega razmerja na novega 
najemnika najkasneje v 30 dneh. 

 
47. člen 

 
Najemna pogodba mora določati zlasti: 

- podatke o grobu (vrsta, številka, velikost), 
- podatke o najemniku groba, 
- datum sklenitve najemne pogodbe, 
- pravice in obveznosti upravljavca pokopališča in 

najemnika groba, 
- osnove za obračun višine grobnine in način 

plačevanja, 
- ukrepe, če najemnik groba ne bi uredil v skladu z 

ureditvenim načrtom pokopališča in določili tega 
odloka, 

- ukrepe v primeru neizvrševanja pogodbenih 
obveznosti, 

- razloge za predčasno prekinitev najemne pogodbe. 
 

48. člen 
 
(1) Najemnik je dolžan upravljavca pokopališča tekoče 

obveščati o spremembah svojega naslova. V primeru 
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kršitve tega določila upravljavec pokopališča ne nosi 
nobene odgovornosti zaradi predpisov o varovanju 
osebnih podatkov. 

(2) V dvomu oziroma do pravnomočne rešitve morebitnega 
spora o najemniku se za najemnika groba šteje naročnik 
zadnjega pogreba. 

 
49. člen 

 
Upravljavec pokopališča lahko razveljavi najemno pogodbo: 

- če grobnina ni bila plačana za preteklo leto in ni bila 
uspešno izterjana na način, kot to določa ta odlok 
(tretji odstavek 68. člena), 

- če računa za grobnino ni bilo moč izročiti najemniku 
groba in je preteklo eno leto od dneva zapadlosti 
računa, 

- če najemnik groba kljub večkratnemu opozorilu ne 
vzdržuje groba in s tem nagrobni spomenik ogroža 
varnost ljudi ali zanemarjen grob zelo kvari estetski 
videz pokopališča, 

- kadar to nujno zahteva načrt preureditve 
pokopališča. 

 
50. člen 

 
(1) Najemniki grobov so dolžni vzdrževati svoje grobove in 

vmesne prostore med grobovi. 
(2) Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih 

grobov in pokopališča kot celote, se smatra, da je 
zapuščen. Upravljavec pokopališča je v tem primeru 
dolžan najemnika groba na to pisno opozoriti ter mu 
določiti rok za ureditev groba, ki pa ne more biti daljši od 
3 mesecev. V kolikor najemnik groba v predpisanem 
roku ne uredi groba, upravljavec pokopališča po preteku 
tega roka razveljavi najemno pogodbo. 

 
51. člen 

 
(1) Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grob za 

opuščen grob do konca mirovalne dobe, ko se grob 
prekoplje in odda drugemu najemniku. 

(2) Najemnik groba mora na lastne stroške najkasneje v 6 
mesecih po poteku ali razveljavitvi najemne pogodbe 
odstraniti vso opremo groba. Če tega, kljub opozorilu, ne 
stori, opremo groba odstrani upravljavec pokopališča na 
stroške najemnika groba. Nagrobna obeležja, ki so 
registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomeniki, se 
ne smejo odstraniti, razen v izjemnem primeru z odločbo 
organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine. 

(3) Za minimalno vzdrževanje opuščenih grobov skrbi 
upravljavec pokopališča. 

 
X. POSEGI V PROSTOR NA POKOPALIŠČU 

52. člen 
 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, 

obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v 
prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem 
soglasju upravljavca pokopališča. 

(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavljanje, 
spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo 
spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na 
pokopališču v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in 
pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem 
odlokom. Pri tem je dolžan zagotoviti varovanje 
ambientalne in arhitektonske celovitosti pokopališča ter 
umetniškega in kulturnozgodovinskega pomena 
posameznih grobov. 

(3) Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje 
spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug 
poseg v prostor na pokopališču v nasprotju s soglasjem 
upravljavca pokopališča ali brez njega, mora upravljavec 
pokopališča najemnika pozvati, da te nepravilnosti 
odpravi v 15 dneh oziroma si pridobiti soglasje 
upravljavca pokopališča. Če najemnik nepravilnosti ne 

odpravi v 15 dneh oziroma si ne pridobi soglasja 
upravljavca pokopališča, lahko upravljavec pokopališča 
te nepravilnosti odpravi na stroške najemnika. 

(4) Upravljavec pokopališča izda soglasje za posege iz 
prvega odstavka tega člena v treh dneh od prejema 
popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti registrirana 
kulturna dediščina ali kulturni spomenik. 

(5) O zavrnitvi soglasja oziroma o pritožbi na izdano 
soglasje iz prejšnjega odstavka odloči občinska uprava v 
15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper 
njo pa je mogoč upravni spor. 

(6) Spomenikom in drugim nagrobnim obeležjem groba ter 
grobnicah, ki so registrirana kulturna dediščina ali 
kulturni spomeniki, se lahko videz groba (oblika, 
material, napis) spreminja le v soglasju z organom 
oziroma organizacijo, pristojno za varstvo kulturne 
dediščine. 

(7) Za druga manj obsežna dela na območju pokopališča 
(klesanje in barvanje črk, čiščenje nagrobnih 
spomenikov in drugih nagrobnih obeležij) mora izvajalec 
pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe 
del. Priglasitev je brezplačna. 

 
XI. ZVRSTI GROBOV 

53. člen 
 
Za pokopališče mora upravljavec pokopališča izdelati 
kataster, ki obsega načrt pokopališča in številke posameznih 
grobov. 
 

54. člen 
 
(1) Na pokopališču so naslednje zvrsti grobov in prostorov: 

- klasični grobovi (enojni, dvojni, trojni, otroški, 
grobnice), 

- žarni grobovi in 
- skupna grobišča. 

(2) Graditev novih grobnic na pokopališču ni dovoljena. 
 

XII. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE 
55. člen 

 
Mere tlorisne površine grobnega prostora so naslednje: 

- za enojni grob je širina do 1,10 m in dolžina do 2,20 
m, 

- za dvojni grob je širina od 1,11 m do 2,00 m in 
dolžina do 2,20 m, 

- za trojni grob je širina od 2,01 m do 2,50 m in dolžina 
do 2,20 m, 

- za žarni grob je širina 0,80 m in dolžina do 0,80 m, 
- za otroški grob je širina do 0,80 m in dolžina do 0,80 

m. 
 

56. člen 
 
(1) Grobišča so kostnice, prostori za skupen pokop ob 

morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in 
izrednih razmerah ter skupna grobišča. Med skupna 
grobišča spadajo tudi obeležja v spomin žrtvam vojn. 

(2) Na grobiščih je urejen prostor za polaganje cvetja in 
prižiganja sveč. 

 
57. člen 

 
(1) Jama za klasični grob mora biti praviloma globoka 1,80 

m, svojci lahko ob naročilu izkopa zahtevajo poglobljeno 
jamo. 

(2) Jama za žarni grob mora biti globoka 0,50 m.  
(3) Če se žara shrani v obstoječi enojni, dvojni, trojni ali 

otroški grob, se tak grob ne smatra kot žarni grob. 
 

58. člen 
 
(1) Pokopališče mora biti ograjeno z ograjo oziroma 

kamnitim zidom. V delih, kjer je pokopališče ograjeno z 
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zidom, se nanj na novo ne smejo pritrjevati nagrobne 
plošče. Spomeniki, nagrobni okviri in druga znamenja ne 
smejo segati preko grobnega prostora. 

(2) Pokopališče mora imeti zagotovljene zbiralnice za 
ločeno zbiranje in odvoz odpadkov.  

 
XIII. MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE 

59. člen 
 
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa 
na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s 
krsto znaša deset let, pri čemer je treba upoštevati značilnosti 
zemljišča, na katerem je pokopališče. 
 

60. člen 
 
Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer 
je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne 
dobe. 
 

61. člen 
 
Pred potekom mirovalne dobe se sme grob prekopati le, če to 
zahtevajo svojci ali druge fizične ali pravne osebe, ki imajo za 
to upravičen interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo 
pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, in sicer po 
predhodnem mnenju najemnika groba. Za prekop pokojnika 
je treba pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega organa.  
 

62. člen 
 
Za pokope z žaro mirovalna doba ne velja. 
 

XIV. GROBNINA 
63. člen 

 
Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino. 
 

64. člen 
 
Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja 
pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan  
na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do 
enojnega groba. 
 

65. člen 
 
Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, 
oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc. 
 

66. člen 
 
(1) Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča s 

sklepom določi Občinski svet Občine Šentrupert, ki pri 
tem upošteva tudi morebitna druga sredstva, namenjena 
upravljanju pokopališča. Občinski svet Občine 
Šentrupert pri določitvi višine grobnine upošteva tudi 
dejstvo, da mora Občina del grobnine nameniti za plačilo 
najema zemljišča za pokopališče. 

(2) Občinski svet Občine Šentrupert ob določitvi višine 
grobnine določi kolikšen delež grobnine predstavljajo 
stroški iz 64. člena tega odloka in kolikšen delež se 
nameni za plačilo najema zemljišča za pokopališče. 

 
67. člen 

 
Občinski svet Občine Šentrupert na predlog upravljavca 
pokopališča s sklepom določi ceno dnevnega najema mrliške 
vežice. 
 

68. člen 
 
(1) Grobnina se lahko plača za obdobje, daljše od enega 

leta, a največ za deset let. 

(2) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v 
sorazmernem delu do konca letnega obdobja. 

(3) Upravljavec pokopališča enkrat letno izstavi račune za 
grobnino v tekočem letu in so jo najemniki dolžni plačati 
skladno z izstavljenim računom. Če najemnik ne poravna 
račun v predpisanem roku, mu upravljavec pokopališča 
izstavi opomin. Če najemnik ne poravna računa niti po 
izstavljenem opominu, lahko poda upravljavec 
pokopališča predlog za izvršbo na sodišče. 

(4) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe 
pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do 
konca poteka mirovalne dobe. Odpoved najemne 
pogodbe za grob se upošteva od 1. 1. naslednjega leta. 

 
XV. RAZMERJE GROBNINE ZA POSAMEZNO VRSTO 

GROBA GLDE NA ENOJNI GROB 
69. člen 

 
(1) Osnovna grobnina je grobnina za enojni grob. Grobnina 

za ostale zvrsti grobov je določena v razmerju do 
osnovne grobnine in znaša: 
- za dvojni grob je enainpolkratnik osnovne grobnine, 
- za trojni grob je dvainpolkratnik osnovne grobnine, 
- za žarni grob je šestdeset odstotkov osnovne 

grobnine, 
- za grobnice je trikratnik osnovne grobnine. 

(2) Grobnina za otroški grob se ne obračunava in ne plačuje. 
 

XVI. PREPOVEDI IN PREKRŠKI 
70. 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 ter nagrobnega 
okrasja na tujih grobovih in pokopališki infrastrukturi ter 
opremi 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 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, 
če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena. 

(5) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s 
tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne 
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost, pa z globo 200 evrov. 

 
71. člen 

 
(1) Umrle, ki ležijo v mrliški vežici, se lahko obiskuje samo v 

času, ko je mrliška vežica odprta za obiskovalce. 
(2) Prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in 

druga dela se ne smejo opravljati v nočnem času, v 
bližini napovedane pogrebne svečanosti in ob nedeljah 
ter praznikih. Za navedena dela je potrebno pridobiti 
ustrezno soglasje upravljavca pokopališča, kot to določa 
52. člen tega odloka. 

(3) Izvajalec del iz prejšnjega odstavka je dolžan okolico 
izvajanja del počistiti takoj po končanih delih. Kolikor 
tega ne naredi, to naredi upravljavec pokopališča na 
stroške izvajalca del. 

(4) Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, 
če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim 
odstavkom tega člena. 

(5) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z 
drugim ali tretjim odstavkom tega člena,odgovorna 
oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika ali odgovorna oseba 
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posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost pa z 
globo 200 evrov. 

 
72. člen 

 
(1) Vstop psov in drugih živali na pokopališče je 

prepovedano, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot 
vodniki, službene pse policije in pse reševale enote. 

(2) Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, 
če ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom. 

(3) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s 
prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne 
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost pa z globo 200 evrov. 

 
73. člen 

 
(1) Na pokopališču se ne sme voziti z vozili. 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je na pokopališču dovoljen 

dostop vozil nujne medicinske pomoči, gasilskih vozil in 
vozil sil za zaščito in reševanje pri izvajanju 
intervencijskih nalog, vozil policije in vozil upravljavca 
pokopališča. 

(3) V primerih, ko zaradi velikosti ali teže materiala 
nagrobnih obeležij prevoz z ročnimi vozički ni primeren, 
lahko upravljavec pokopališča izda soglasje za prevoz 
materiala z motornim vozilom. Takšen prevoz se lahko 
opravi le med 7. in 10. uro ob delovnih dnevih.  

(4) Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, 
če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim  odstavkom tega 
člena. 

(5) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s 
tem členom, odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika ali 
odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost pa z globo 200 evrov. 

 
74. člen 

 
Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek upravljavec 
pokopališča, če ne vzdržuje reda in čistoče na pokopališču 
skladno s 17. členom tega odloka, njegova odgovorna oseba 
pa z globo 200 evrov. 
 

XVII. NADZOR 
75. člen 

 
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem določb tega zakona 

izvaja občinska uprava.Občinska uprava lahko za 
posamezna strokovna in druga opravila pooblasti 
pristojno strokovno službo, zavod oziroma drugo 
primerno institucijo. 

(2) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je 
predpisana globa, opravlja občinska inšpekcija. 

(3) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka imajo tudi 
ostali državni organi, ki imajo takšno pristojnost po 
samem zakonu. 

 
XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

76. člen 
 
Letni program pokopališke dejavnosti, kot ga določa 14. člen 
tega odloka, se za leto 2019 sprejme ob sprejemu proračuna 
Občine Šentrupert za leto 2019. 
 

77. člen 
 
(1) Občinski svet Občine Šentrupert sprejme akt iz drugega 

odstavka 8. člena tega odloka v 6 mesecih po uveljavitvi 
tega odloka. 

(2) Občinski svet Občine Šentrupert sprejme sklep o 
določitvi cene dnevnega najema mrliške vežice, kot to 
določa67. člen tega odloka, v 6 mesecih po uveljavitvi 
tega odloka. 

(3) Občinski svet Občine Šentrupert sprejme sklep iz 66. 
člena tega odloka v 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka 
oziroma v roku, ki bo omogočil prvi obračun grobnine in 
izstavitve računov najemnikom grobov skladno s tem 
odlokom za leto 2019. 

(4) Do sprejema aktov in določitvi cen iz tega člena se 
smiselno uporabljajo veljavni ceniki javnega podjetja in 
veljavni sklep Občinskega sveta Občine Šentrupert, ki ga 
je sprejel na 22. redni seji, dne 23. 4. 2009, o določitvi 
cene letnega povračila za najem in vzdrževanje 
grobnega prostora v Občini Šentrupert in cene dnevnega 
najema mrliške vežice. 

 
78. člen 

 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Šentrupert (Uradni 
list RS, št. 44/09). 
 

79. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu e-občina. 
 
Številka: 354-0017/2018-9 
Šentrupert, 26. 9. 2018 
 
 

Občina Šentrupert 
Rupert Gole, župan 

 
 

 
28. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini 
Šentrupert 
 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18), 13., 17., 18. in 50. člena Zakona o 
spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 52/16) in 14. 
člena Statuta Občine Šentrupert(Uradni list RS, št. 12/18) je 
Občinski svet Občine Šentrupert na 27. redni seji, dne 26. 09. 
2018 sprejel  
 

ODLOK O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V 
OBČINI ŠENTRUPERT 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
 
(1) Odlok o turistični taksi v Občini Šentrupert (v 

nadaljevanju odlok) določa: 
- višina turistične in promocijske takse 
- način plačevanja turistične in promocijske takse 
- oprostitev plačila turistične in promocijske takse 
- vodenje evidence turistične in promocijske takse, 
- nadzor nad pobiranjem turistične in promocijske 

takse 
 

2. člen 
 
(2) Pojmi, ki se uporabljajo v tem odloku, imajo enak pomen, 

kot jih določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma (v 
nadaljevanju: zakon). 

 
II. VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 

3. člen 
 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 

1,5 evrov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 
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0,5evra, skupna višina obeh taks znaša 2,0 evra na 
osebo na dan. 

(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse 
upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, 
le-ta znaša 0,75 evra za prenočitev na osebo na dan, na 
osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,25evra, 
skupna višina obeh taks znaša 1,0 evra na osebo na 
dan. 

(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom 
odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša 
znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike 
Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena zakona. 
Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, 
kjer opredeli tudi nov znesek turistične takse. 

 
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE 

TAKSE 
4. člen 

 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni 

podjetniki posamezniki, sobodajalciin kmetje, ki 
sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in 
promocijsko takso vimenu in za račun občine oziroma 
agencije iz 5. člena zakona. 

 
5. člen 

 
(1) Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega 

odstavka 3. člena tega odloka zavezanci iz 4. člena tega 
odlokanakažejo na poseben račun Občine Šentrupert, ki 
je objavljen na spletni strani Občine Šentrupert, do 25. 
dne v mesecu za pretekli mesec. 

 
IV. OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE IN 

PROMOCIJSKE TAKSE 
6. člen 

 
(1) Poleg zavezancev, ki so skladno z določbami zakona 

oproščeni plačila turistične in posledično promocijske 
takse za prenočevanje, so oproščene plačila turistične in 
promocijske takse še osebe, ki prenočujejo v avtodomih 
na javnih parkiriščih za avtodome v občini Šentrupert. 

 
V. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE 

TAKSE 
7. člen 

 
(1) Osebe iz 4. člena tega odloka morajo skladno z zakonom 

voditi evidenco o turistični taksi. 
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov 

vsebuje še: 
- podatek o številu prenočitev posameznega gosta, 
- skupno vsoto pobrane turistične takse za 

posameznega gosta, 
- skupno vsoto pobrane promocijske takse za 

posameznega gosta, 
- če je oseba oproščena plačila celotne ali dela 

turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog 
oprostitve. 

 
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako 

obdobje kot knjiga gostov.  
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega 

posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan 
njegovega prenočevanja. 

(5) Za namen pobiranja in odvajanja turistične in 
promocijske takse, skupaj z drugimi podatki iz knjige 
gostov, osebe iz prvega odstavka tega člena poročajo 
preko spletne aplikacije skladno z določbami zakona, ki 
ureja prijavo prebivališča.  

 
 
 
 

VI. NADZOR NAD POBIRANJEM TURISTIČNE IN 
PROMOCIJSKE TAKSE 

8. člen 
 
(1) Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične in 

promocijske takse, vodenjem evidenc, opravlja pristojni 
medobčinski inšpekcijski organ skladno z zakonom. 

 
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

9. člen 
 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

turistični taksi v Občini Šentrupert (Uradni list RS, št. 
49/13 ). 

 
10. člen 

 
(1) Znesek turistične takse, kot je določen v 3. členu tega 

odloka, se prične obračunavati hkrati s pričetkom 
obračunavanja promocijske takse skladno z zakonom, to 
je s 1. januarjem 2019. 

(2) Do pričetka obračunavanja turistične takse v skladu s 3. 
členom tega odloka, se turistična taksa obračuna v 
znesku 1,15 evrov za nočitev na osebo. 

 
11. člen 

 
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

glasilu e-občina. 
 
Številka: 322-0008/2018-6 
Šentrupert, 26. 09. 2018 
 
 

Občina Šentrupert 
Rupert Gole, župan 

 
 

 
 

VSEBINA 
 
OBČINA ŠENTRUPERT 1 

26. Odlok o drugih (2) spremembah in 
dopolnitvah občinskega prostorskega načrta 
Občine Šentrupert 1 

27. Odlok o pokopališkem redu v Občini 
Šentrupert 2 

28. Odlok o turistični in promocijski taksi v 
Občini Šentrupert 8 
 
  


