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Državni zbor Republike Slovenije je sprejel nov Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, 

št. 62/2016), ki je stopil v veljavo 15. oktobra 2016. Zakon na novo ureja področje pokopališke in 

pogrebne dejavnosti. Vsebina pogrebne dejavnosti tako na eni strani obsega zagotavljanje 24-urne dežurne 

službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba ter na drugi  strani prevoz, pripravo in upepelitev 

pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, kar se izvaja kot tržna dejavnost. Pokopališka dejavnost po 

določbah novega zakona obsega upravljanje ter urejanje pokopališč. Občina lahko sama nastopa kot 

upravljavec pokopališča, lahko pa za upravljavca določi tudi drugo pravno osebo javnega prava.  

 

Novi Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti uvaja novo obvezno lokalno gospodarsko javno službo, in 

sicer 24-urno dežurno službo kot del pogrebne dejavnosti. Glede na navedeno zakonsko določbo je Občina 

Metlika 24-urno dežurno službo v Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika že opredelila 

kot obvezno lokalno gospodarsko javno službo, ki jo izvaja Javno podjetje Komunala Metlika d.o.o.. 

 

Občina je dolžna zagotoviti tudi pokopališko dejavnost, ki zajema upravljanje ter urejanje pokopališč. 

Upravljanje pokopališč obsega zlasti: 

- Zagotavljanje urejenosti pokopališča (vzdrževanje pokopališča ter pokopaliških objektov in naprav 

ter druge pokopališke infrastrukture (sem sodijo tudi mrliške vežice), storitve najema pokopaliških 

objektov in naprav, storitve grobarjev in storitve pokopališkega moštva (slednje le, če občina tako 

določi z odlokom, sicer je to del pogrebne dejavnosti). 

- Izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja. 

- Oddaja grobov v najem (sklepanje najemnih pogodb, izstavljanje računov, izterjave idr.). 

- Vodenje evidenc (npr. trajna evidenca o pokojnikih, trajna evidenca grobov, evidenca najemnikov 

grobov za 10 let). 

- Izdajanje soglasij v zvezi s posegi na pokopališču, torej upravnih aktov, kar pomeni dolžnost 

izpolnjevanja zakonskih pogojev za vodenje upravnih postopkov (npr. postavitev, popravilo, 

odstranitev spomenikov). 

- Sprejem prijave pokopa ter usklajevanje časa in načina pokopa. 

Del pokopališke dejavnosti, ki zajema upravljanje pokopališč, je Občina prav tako že določila kot izbirno 

lokalno gospodarsko javno službo, ki jo ravno tako izvaja Javno podjetje Komunala Metlika d.o.o.. 

 

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti v 4. členu določa, da je Občina tista, ki z odlokom predpiše 

način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti. Predlog tega odloka sedaj tudi posredujemo v javno 

razpravo. 
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