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Številka: 354-0046/2018  
Datum:   __._____2020 

 
 
Na podlagi 11. in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) 
(Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na  ___. seji dne  
______sprejel 
 
 

S K L E P 
 

1.  
 
Občina Tolmin prevzame pokopališko dejavnost na pokopališču Kanalski Lom, ki je v 
upravljanju Krajevne skupnosti Tolminski Lom.  
 

2.   
 
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.o.o., začne na pokopališču Kanalski Lom opravljati 
pokopališko dejavnost naslednji mesec po sprejemu tega sklepa.  
 
 

    Župan 
Občine Tolmin 
 Uroš Brežan  

 
 

 
Obrazložitev: 

 
Krajevna skupnost Tolminski Lom je dne 29.5.2018 posredovala obvestilo o sprejetem sklepu 
sveta krajevne skupnosti, da se pokopališče Kanalski Lom v KS Tolminski Lom, ki je v 
upravljanju krajevne skupnosti in lasti Župnije Lom odda v upravljanje Občini Tolmin. 
Obenem obvešča, da je potrebno zgraditi novo mrliško vežico zunaj pokopališča, na 
zemljišču s parcelnima številkama 4819/2 in 4820, obe k.o. Kanalski Lom, ki je v lasti in 
upravljanju krajevne skupnosti. Navedeno zemljišče se prenese na Občino Tolmin z 
namenom gradnje nove vežice in upravljanja pokopališke infrastrukture. 
 
Odlok o pokopališkem redu v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 67/20) določa, da je 
pokopališka dejavnost v pristojnosti občine in obsega upravljanje ter urejanje pokopališč, ki 
obsega tudi storitve grobarjev. Obenem odlok določa upravljavce pokopališč, njihove naloge 
ter možnost prenosa upravljanja pokopališč s krajevne skupnosti na občino. Upravljavec 
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pokopališč na območju občine je Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o., lahko pa tudi 
krajevna skupnost, če ima za to primerno usposobljene izvajalce. Upravljanje pokopališč 
obsega: zagotavljanje urejenosti pokopališča, ki obsega vzdrževanje pokopališča in 
pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, storitve najema 
pokopaliških objektov in naprav ter storitve grobarjev; izvajanje investicij in investicijskega 
vzdrževanja; oddajo grobov v najem; vodenje evidence in izdajanje soglasij v zvezi s posegi 
na območju pokopališč. Urejanje pokopališč obsega zgraditev ali razširitev obstoječega 
pokopališča, zgraditev pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture 
na pokopališču, razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti grobov in opustitev pokopališča. 
Krajevne skupnosti, ki želijo pokopališko dejavnost prenesti na Komunalo Tolmin d.o.o., 
predložijo podatke o stanju pokopaliških objektov, naprav in opreme ter kataster 
pokopališča, evidenco o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču in evidenco 
najemnikov grobov. 
Pokopališču Kanalski Lom pripadajo naselja: Dolgi Laz, Grudnica (del), Kanalski Lom in 
Tolminski Lom. Lokacija pokopališča je na zemljišču s parcelno številko 4822/2 k.o. Kanalski 
Lom, ki je v lasti Župnije Lom; parkirišče pa na zemljišču s parcelnima številkama 4819/2 in 
4820, obe k.o. Kanalski Lom, obe v lasti Krajevne skupnosti Tolminski Lom. 
 
Krajevna skupnost in javno podjetje sta pripravila podatke za prenos pokopališča v 
upravljanje. Pripravljeno je bilo Poročilo o ocenitvi vrednosti gradbenih nepremičnin 
obstoječega pokopališča, ki jo je v novembru 2018 izdelal cenilec stvarnega premoženja, in 
prikazuje vrednost obstoječim nepremičnin v višini 15.349,28 €. Obenem je bil posredovan 
kataster pokopališča z evidenco pokojnih.  
 
Ob celoviti proučitvi problematike in podrobnejšem pregledu dejanskega stanja je bilo  
ugotovljeno, da glede na velikost pokopališča in letno število pogrebov ter na ustrezno 
velikost obstoječe vežice, gradnja nove vežice ni smiselna. Sanacija obstoječega objekta je 
upravičena, zato je bila v novembru 2018 pripravljena ocena obnove, ki znaša 13.713,08 €. 
Objekt bi se v skladu z določili veljavnega odloka uporabljal kot poslovilni prostor. 
  
Odločitev glede prenosa predlaganega zemljišča za gradnjo nove mrliške vežice in parkirišča  
se bo obravnaval v ločenem postopku, v kolikor bo naknadno sprejeta drugačna odločitev od 
predlagane v tem sklepu. 
  
Pripravila: Milena Leban, Oddelek za okolje in prostor 


