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NASLOV: Obravnava in potrditev Cenika uporabe pokopališča, 

pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopali-
ške infrastrukture ter pokopališko moštvo. 
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PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Hoče-Slivnica potrdi Cenik upo-
rabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter 
druge pokopališke infrastrukture ter pokopališko 
moštvo. 

 
Obrazložitev: 
 
Na pokopališču Hoče se je izvedla investicija s katero se je uredil prostor za raztros pepela. 
Da se lahko prične mesto raztrosa uporabljati je bilo potrebno določiti ceno raztrosa kot tudi 
določitev cene za zakup memorialne ploščice, ki je določena s Sklepom o določitvi višine 
grobnine za grobove na pokopališčih, ki so v upravljanju režijskega obrata Občine Hoče-
Slivnica. 
 
Ceno za raztros pepela je ponudilo podjetje Alzis d.o.o. s katerim imamo sklenjeno koncesij-
sko pogodbo in za nas ureja pokopališke storitve na naših pokopališčih, ki so določene da 
podlagi javnega razpisa. 
 
Pogrebni protokol raztrosa pepela: 
Pogrebni protokol raztrosa pepela je podoben pokopu z žaro, s to razliko, da se žara ne 
položi v grob (žarno nišo), temveč se pepel raztrosi na za to določeno mesto. Ostali elemen-
ti pogreba p so enaki. 
Protokol se opravi skladno z odlokom in je sledeč: pepel iz žare se presuje v trosilnik pepe-
la, dostavi na pokopališče in položi v vežico na odrišče ob uri, ki je dogovorjena z naročni-
kom pogreba. Pogrebno moštvo pred pričetkom pogrebne svečanosti trosilnik s pepelom 
položi na odrišče pred vežico, cvetje (venci, aranžmaji, ikebane, sveče, …) pa položi na vo-
ziček za cvetje. Nato se prične pogrebni ceremonial (govorniki, predstavniki verskih skupno-
sti, zborovsko ali solistično petje itd.). 



 

Ko je pogrebni ceremonial pred vežico zaključen, se formira pogrebni sprevod z zastavono-
šo na čelu in ostalimi udeleženci pogreba ter krene proti mestu raztrosa. Na tem mestu se 
po opravljenem obredu (duhovnik, trobenta, …) pepel raztrosi. Cvetje in sveče se položi na 
za to namenjeno mesto. Po pozdravu z zastavo se pogrebno moštvo umakne in s tem je 
protokol raztrosa pepela zaključen. Ko cvetje ovene se ga odstrani v zbirni keson. 
 
Obseg pogrebnega protokola se vsakič opravi v dogovoru z naročnikom pogreba. 
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