
PRAVILNIK o urejanju pokopališča v Kostanjevici na Krasu 

(PUP)  

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

S tem pravilnikom se določa oddajanje grobov v najem, evidenca grobov in 

urejanje pokopališča v Kostanjevici na Krasu (v nadaljevanju pokopališče). 

 

2. člen 

Pokopališče je sestavljeno iz: 

(1) prostora za pokopavanje: 

a. pokopališka polja  

b. grobovi 

(2) funkcionalnih objektov: 

a. mrliška vežica 

b. pogrebna oprema (svečnika, križ, drog z zastavo, miza za žaro, stojali 

za krsto, stoli, zvočnik) 

(3) ostale površine. 

 

3. člen 

Za vprašanja, ki jih ne ureja ta pravilnik, se smiselno uporabljajo določila  

Odloka o pokopališkem redu in pogrebni svečanosti št. 5/88 v Občini Nova 

Gorica, ki ga je občina Miren – Kostanjevica ob svojem nastanku leta 1994 

sprejela za svojega in Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ZPPDej 

(Uradni list RS, št. 62/16). 

 

 

 



II. ODDAJANJE GROBOV V NAJEM IN EVIDENCA 

 

4. člen 

Pooblaščen upravljavec pokopališča v Kostanjevici na Krasu je v skladu s 

Pogodbo o vzdrževanju pokopališča in Pogodbo o vodenju, dopolnjevanju 

pokopališkega katastra in zaračunavanju najemnin za grobove na pokopališču 

Kostanjevica na Krasu z datumom sklenitve 16.10.2019, Komunala Nova 

Gorica d.d., Cesta 25. Junija 1, 5000 Nova Gorica, ki jo zastopa direktor Darko 

Ličen u.d.ekon.spec.m (v nadaljevanju: pooblaščeni upravljavec). 

 

5. člen 

(1) Pooblaščeni upravljavec pokopališča odda prostor za grobove v najem z 

najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni obliki. Pooblaščeni 

upravljavec sklepa najemne pogodbe po vrstnem redu katastra grobov. 

Najem grobov se sklepa za dobo 10 let. 

(2) Najemna pogodba mora določati: 

- osebe najemnega razmerja, 

- čas najema oziroma uporabe groba, 

- vrsto, zaporedno številko in velikost groba, 

- višino letne najemnine in način plačevanja, 

- obveznost najemodajalca in najemnika glede urejanja grobov, 

- ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti iz pogodbe. 

 

6. člen 

Na pokopališču je dovoljeno pokopavanje v nove in obstoječe grobove. Novi 

grobovi se odpirajo v vrstnem redu in po postopku v skladu z načrtom 

razdelitve na pokopališka polja in grobove. 

 

7. člen 

Možna je predhodna rezervacija pokopališkega polja. Najemna pogodba se 

sklepa za obdobje 10 let in se obračunava vsako leto v skladu z veljavno tarifo 

določeno v 11. členu tega pravilnika. 



8. člen 

(1) Pooblaščeni upravljavec razveljavi sklenjeno pogodbo na zahtevo Krajevne 

skupnosti Kostanjevica na Krasu (v nadaljevanju Krajevna skupnost) v 

naslednjih primerih: 

- če najemnik ne vzdržuje groba ali posega v drugo najemno mesto kljub 

trikratnemu vloženemu opozorilu, 

- če postavi nagrobnike v nasprotju z določili tega pravilnika, 

- ob opustitvi oziroma zanemarjenju groba. 

- če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po večkratnem 

predhodnem opozorilu; 

(2)  V primeru razveljavitve pogodbe se šteje, da je grob prost. 

 

9. člen 

(1) Evidenca grobov je vodena v digitalni obliki in vsebuje: 

- označbo pokopališkega polja, 

- številko groba, 

- vrsto v  tem polju, 

- točen naslov najemnika, 

- podatki o pokojniku, 

- podatki o plačani najemnini. 

(2) Podatki v pokopališkem načrtu in v evidenci grobov se morajo ujemati. 

 

10. člen 

Pooblaščeni upravljavec bo najemnikom grobov 

- zaračunaval najemnine za grobove enkrat letno za tekoče leto z rokom 

plačila 30 dni, v skladu z veljavno tarifo določeno v 11. členu tega 

pravilnika, 

- sestavljal in vodil seznam najemnikov grobov, seznam grobov s podatki o 

pokojnih,  

- izterjeval plačila od nerednih plačnikov in od njih zaračunaval zakonske 

zamudne obresti. 

 

 



11. člen 

Letna najemnina znaša za: 

- Enojni grob: 15 eur + ddv, 

- Enojni žarni grob: 15 eur + ddv, 

- Dvojni grob: 25 eur+ ddv, 

- Grobnica: 40 eur + ddv. 

 

III. UREJANJE POKOPALIŠČA, GROBOV IN VZDRŽEVANJE REDA 

 

12. člen 

Za vzdrževanje reda na pokopališču so dolžni skrbeti: 

- Krajevna skupnost, 

- pooblaščeni upravljavec pokopališča po ponudbi št: PP019-0381-3, 

- najemniki grobov, 

- obiskovalci pokopališča. 

 

13. člen 

Grobovi na pokopališču se urejajo enotno. Najemniki grobov, ki imajo 

sklenjeno pogodbo, imajo pravico in dolžnost urejati in vzdrževati del groba, 

ki je namenjen za spomenik ali druga znamenja. 

 

14. člen 

(1) Prostor, ki ga ureja najemnik, znaša: 

- pri enojnem grobu: 2 metra (v nadaljevanju m) v dolžino in 0,80 m v širino, 

- pri enojnem žarnem grobu: 2 metra v dolžino in 0,80 m v širino, 

- pri dvojnem (družinskem grobu) v prvi vrsti (ob poti): 2,30 m v dolžino in 2 

m v širino, 

- pri dvojnem (družinskem grobu) v drugi, tretji in četrti vrsti: največ 2,10 m 

v dolžino in 2 m v širino. 

- Najemnik mora ravnati v skladu z 4. točko tega člena. 

(2) Obrobni kamen v višino meri lahko največ 15 cm. 



(3) Spominski kamen lahko z vidnim temeljnim obrobnim kamnom v višino 

meri največ 1 m.  

(4) Razmak med grobovi mora biti 0,5 m (pot).  

(5) Vsa nova spominska obeležja, ki se bodo na novo uredila od leta 2020 in 

bodo presegala zgoraj navedene mere se bodo obračunavala kot grobnice 

v skladu z veljavnim tarifnim razredom iz 11. člena. 

 

15. člen 

(1) Ostali del grobnega prostora vključno s potmi redno vzdržuje pooblaščeni 

upravljavec in se kakršenkoli poseg najemnikov grobov v ta del šteje kot 

nedovoljen poseg. V tem primeru lahko Krajevna skupnost in pooblaščeni 

upravljavec naložita najemniku groba vrnitev v prejšnje stanje oziroma po 

neuspelem opozorilu na stroške najemnika groba sama vrneta v prejšnje 

(prvotno) stanje. 

(2) Pooblaščeni upravljavec je dolžan po navodilih Krajevne skupnosti urejati 

ta del. 

 

16. člen 

(1) Na prostoru, ki ga ureja najemnik je prepovedano zasajanje visoko 

rastočega drevja in grmičevja. Na tem prostoru je dovoljeno saditi 

grmičevje, trajnice in druge okrasne rastline, ki ne smejo biti višje od 40 

cm. 

(2) Grmičevje mora biti oblikovano, ne sme segati preko grobnega prostora in 

ne sme ovirati dostop do drugih grobov. 

 

17. člen 

(1) V primeru da najemnik ne ravna kot dober gospodar in posega v najemni 

prostor drugega najemnika groba, ga je Krajevna skupnost ali upravljavec 

dolžan obvestiti. 

(2) V primeru neupoštevanja opozorila se grobno mesto uredi na stroške 

povzročitelja takega dejanja (najemnika groba). 



18. člen 

(1) Na delu groba, ki ga vzdržuje najemnik, ta postavi spomenik po 

predhodnem dovoljenju Krajevne skupnosti. Najemnik mora za postavitev 

spomenika zaprositi z vlogo, ki jo naslovi na Krajevno skupnost. 

(2) Vloga vsebuje: 

- osebne podatke najemnika, 

- rok postavitve spomenika, 

- vsebina napisa, ki ne sme biti žaljiva ali kako drugače neprimerna, 

- velikost spomenika mora biti v skladu s pravilnikom, 

- navesti barvo in materiale spomenika, 

- predloži se skica ali izris spomenika, 

- spomenik se mora skladati z predpisano višino. 

 

19. člen 

(1) Na podlagi vloge iz prejšnjega člena, izda Krajevna skupnost dovoljenje, s 

katerim določi pogoje za postavitev spomenika. 

(2) Dovoljenje mora izdati najkasneje v roku 30 dni po prejemu popolne vloge 

oziroma v tem roku podati zahteve za spremembo nepopolne vloge za 

izdajo dovoljenja. 

 

20. člen 

(1) Spomenik mora biti postavljen na delu groba, ki ga vzdržuje najemnik, v 

okviru prostora določenega z 10. členom tega pravilnika in ne sme segati 

preko grobnega prostora. 

(2) Spomenik ne sme biti višji od 1,05m, merjeno od zemeljskega dela. 

(3) Spomenik je iz naravnega kamna ali marmorja oziroma takšen da se lepo 

umesti v okolje. 

(4) Barve spomenika morajo biti zemeljske in naravne ter sovpadati z okolico. 

 

21. člen 

(1) Spomenik se lahko odstrani oziroma uniči na zahtevo: 

- pooblaščenega upravljavca, 

- najemnika, 



- Krajevne skupnosti. 

(2) Odstranitev opravi: 

- pooblaščeni upravljavec na stroške najemnika groba, 

- sam najemnik na lastne stroške. 

 

IV. POKOP 

 

22. člen 

(1) Na območju pokopališča so dovoljene naslednje vrste pokopov: 

- pokop s 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. 

(2) Na območju pokopališča niso dovoljene druge vrste pokopov, razen če 

naročnik pogreba dobi dovoljenje od pristojnega organa na Občini Miren – 

Kostanjevica. 

(3) Pokop opravi za to licencirana pogrebna služba. 

(4) O načinu pokopa se dogovorita pogrebna služba in naročnik pogreba. 

(5) Če pogreb ne opravi upravljavec pokopališča je pogrebna služba, ki to 

opravi dolžna obvestiti upravljavca pokopališča o pokopu. 

 

23. člen 

Najemnik groba oziroma naročnik pogrebne slovesnosti ima na razpolago 

brezplačno uporabo mrliške vežic in opreme določene v 2. členu tega 

Pravilnika. 

 

24. člen 

(1) Izkop groba lahko opravi le licencirani izvajalec oziroma pogrebna služba. 

(2) V primeru pokopa s krsto mora licencirani izvajalec preveriti kdaj je bil na 

grobnem polju izveden zadnji pokop in ali je bil pokop s krsto ali žaro.  

(3) Evidenco pokopov vodi pooblaščeni upravljavec. 



25. člen 

(1) Pogrebna služba po pogrebu zasuje grobno jamo in zapre pokrov žarne 

niše. Na grob položi cvetje. 

(2) Pogrebna služba če to ni upravljavec pokopališča obvesti upravljavca 

pokopališča kakšen pokop je izvedla. 

 

26. člen 

(1) Po opravljenem pokopu grob uredi pogrebna služba ali najemnik sam.  

(2) Najemnik groba poskrbi za položitev ruše na mesto, od koder je bila 

odstranjena pred izkopom. 

(3) Upravljavec pokopališča bo na zahtevo Krajevne skupnosti manjkajočo 

rušo dodal na stroške Krajevne skupnosti.  

 

27. člen 

Skupaj s tem pravilnikom se sprejme tudi Pokopališki red, objavljen v prilogi 

tega pravilnika. 
 

28. člen 

Ta pravilnik je bil sprejet dne 8.1.2020 in začne veljati takoj. 

 

Št. 1/20, 

Priloga pravilnika: Pokopališki red 

Kostanjevica na Krasu, 8.1.2020                Predsednik KS Kostanjevica na Krasu  

Žarko Trbižan                                                                                                                                                                                                          

 


